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Nieuws in vogelvlucht
.N'DJAMENA — Tchad enLibie

ïlJn bij de grens van Sudan weer
slaags geraakt. De aanvalwerd vol-gens Tchad ondernomen doorLibie.
Brvielen 5 doden daarbij.

*****, MADRID— Het voor de onafhan-
kelijkheid van de bijSahara ingelijf-aewestelijke Sahara strijdendePoli-
-Barioheeft dinsdag eenzijdigeen wa-
penstilstand tussen 25-11 en 15-12
ïpgekondigd. Men wil het werk van
'e technische VN- commissie nietin
Bevaar brengen welke terplaatse de
?°gelijkheidonderzoektvan eenre-
erendum, dit wordt georganiseerd«oor deVN en deOrganisatievan Af-
nkaanse eenheid.

*****LAUSANNE — De Zwitserse
j^chtekaas Vacherin Mont dOr die
esmet is met de bacterie Listeria

«monocytogenes zou de oorzaakkun-
-1 011o11 z|Jn van 52 sterf- gevallen sinds
'83 in hetwesten van Zwitserland.
j°veel gevallenginghetom miskra-
j cri; vooral zwangere vrouwen, be-
jaardenen mensen met een zwakke
°fstitutie zijn er vatbaar voor. De
e<"koopvan dekaas isinverschillen-

?e kantons al verboden. In Neder-
laOd is hij uit de handel genomen.

*****Washington — De vs- econo-me isin het 3ekwartaalvan 97 ster-j^rgegroeiddanderegering in okto-
ropgaf. De groei-raming isherzienyan 3,8naar4,1 %op jaar-basis. Het

"tflatie- cijfers werd ook verhoogd:
y*l» 2,4 naar 2,8 %. In dit kwartaal
?addehandels-balanshetrecord- te-
*°rt van 39,83 miljard dollar; in het

kwartaal was dat 39,56 miljard.
*****. PARIJS — Na West Duitslandj*^ook Frankrijk besloten toteen

srlaging van de geldmarkt- rente
I e*0,25 %. Daarover is nauw over-
I S gepleegd. Samen met de Neder-
aldse aankondigingvoor de verla-png van de tarieven van de Neder-

'andsche bank had deze maatregel
*®n gunstig effect op de wissel-
bakten en effecten- beurzen. In

ging de dollar, 75 cent
maar in de loopvan vandaag

B|ng deze winst weer verloren. Ook
jr'ders was de opleving van korte
_\^r. Ook Wall Street reageerde

positief op hetEuropese be-
sluit.

*****ROME—Vandaag kent Italiëzijn. erste algemene staking sedert 7
Jaar. Het iseen protest tegenhet eco-
nomische beleid.

*****LONDEN—Meer dan 100milieu-
uitde 8landenrond deEuro-

peB* Noordzee en anderelandenheb-
jjendeministers- conferentie inLon-en gevraagdmaatregelen tetreffengen de Noordzee- vervuiling, om
Jopzettingvan het lozen van afvalnom deNoordzee totbeschermd ge-
»ed te verklaren. De Nederlandse

"'"nster Smit Kroes die deelneemt
,aö het beraad verwacht geen ak-
°°rdover de lozingen.

*****."LTBLIN — De lerse regering
r^ft zijnsteunaaneenwetwelkehet

maakt "terroristen" aan
geland uitte leveren.Daarbij gaf
l derecente bomaanslagin
*'.NoordierseEnniskillen.De lerse

pakte 2HtA- leidersop, die 4
Jwar geleden uit de zwaar bewaakteaze~ gevangeniswarengevlucht.

*****GENEVE — SU-Buitenland- mi-, sterSjevardadze wijsthet ideevan
0 ra<jls premierShamirafvoor direct
la a eg tussenIsraelen deArabische

onder auspiciën van de 2 su-
j^r- Mogendheden. Een internatio-
i,aJ,e'vredes- conferentie over het
Ridden Oosten is volgens de SU de

Dlge correcte benadering".
*****

j BELGRADO— Hethoofdvan het
Joegoslavische tv- nieuwsjournaal
Re '»

opstaandevoet ontslagen we-
nßll.8 "onzijdige en onware versla-
DmV is slachtoffer van de striJd
Di kf macntmSe^6'de grootstere-
r"bliek van Joegoslavië. Vak-

Hrabar heeft ge-
waarschuwd voor grootscheepse pro-

pten zoals indertijd in Polen als de
r-°nomische crisis geen halt wordt

Deregering moetaftre-n als zijn bezuinigings- program-ma geeneffect heeft.
*****tr«HOSKOU ~De MoskouseP°litiead op tegen een groep "refusniks"voor hetVisum- bureau protes-

tegen het feit dateen geest-
te!?Va/lt geenvismn kreeg om de SU
Dol v n"Naarverluidt hindertde
öied-

6 J°urnalisten van Westerse
eenen andervast te leggen.

*****jAMSTERDAM— Taiwan wil in
VeTrdam "in distributie-centrum
Dl» Vgen voor Eur°pa- Taiwan
far verder voor 37 mih'oen dol-.J.aan orders bij Nederlandse be-"^Jven.

*****

IN SLOT
Het gevangenispersoneel van

Oakdale, zei dat honderden Cu-
banen 28 mensen in gijzeling
houden. Een woordvoerster van
het Federale bureau voor het ge-
vangeniswezen in Washington
verklaarde dat in Atlanta 93
mensen worden vastgehouden.
Een paar gijzelaarszijnvrijgela-
ten. Tegelijkertijd echter be-
stormde een andere groepCuba-
nen een ziekenhuis met 25 sta-
fleden. De cipier Joseph Pe-
trovsky in Atlanta zei dat er
dinsdag twaalf verschillende
personenof groepenmet uiteen-
lopende eisen zich presenteer-
den als leiders van de gevan-
genen.

Boven degevangenis inAtlan-
ta, waar bijna veertienduizend
Cubanen zitten,hangteen dikke
rookwalm. Vanuit regerings-
helikopters wordtgeprobeerd de
brand te blussen. De Ameri-
kaanse minister van Justitie,
Edwin Meese, bood maandag
aan het terugsturen van de uit
Cuba afkomstigegevangenen op
te schortenhangende een onder-
zoek van geval tot geval. Maar
regerings- onderhandelaars
hebben dinsdag gemeld dat de
onderhandelingen met de mui-
ters in het slop zitten. De Cuba-
nen zijn in opstand gekomen te-
gen hetplan hen naar Cuba te-
rug te sturen als onderdeel van
eenakkoorddatHavanaenWas-
hingtoneind vorigeweek sloten.
Dathield ondermeerin dat2.700
criminele of geesteszieke Cu-
baanse vluchtelingen naar hun
vaderland teruggestuurd zou-
denworden.

STATUS
De wettige status van de Cu-

baanse muiters in de gevange-
nissenvanOakdaleenAtlanta is
binnen het Amerikaanse recht
uiterstbizar:hetveroordeelt hen
in depraktijk tot de gevangenis
al hebben zij hun straf uitgeze-
ten. Oók wordt er geenenkel on-
derscheid gemaaktnaar demate
waarinzij dewethebben overtre-
den. Bij hun aankomst in de VS
in 1980 hadden de "Marielitos",
deze circa 125.000 Cubanen die
van Fidel Castro hun geboorte-
land mochten verlaten en in
doorgaans gammele bootjes zee
kozen in deCubaansehavenstad
Mariel, vrijwel geen papieren op
zak. De Amerikaanse autoritei-
tenkenden huneen soort immig-
ratie-op- voorwaarden toe, die
om uiteenlopende redenen kon
worden herroepen.

Voordemeesten vanhenrezen
er geen problemen. Zij sloten
zich aan bij de grote Cubaanse
kolonie in de VS en deovergrote
meerderheid van hen kan anno
1987, zeven jaar na hun aan-
komst in deVS,deAmerikaanse
nationaliteit aanvragen. Maar
onder de Marielitos bevonden
zich ook ordinaire misdadigers
die Castro had vrijgelaten. De
Amerikaanse Immigratiedienst

stuurde hen linea recta naar de
gevangenis. Andere immigran-
tenkregen hetna aankomstaan
de stokmet deAmerikaanse jus-
titie, soms voor kleinevergrijpen
als het bezit van marihuana, in
andere gevallen wegens
zwaardere overtredingen.

Nadat zij eenmaal de straf
haddenuitgezetenwaartoezij in
de VS dan wel op Cuba veroor-
deeld waren, kwamen deze im-
migranten in een zeer specifieke
juridische toestand te verkeren.
In feite hadden zij geen andere

rechten dan in de gevangenis of
in centra voor voorarrest te blij-
ven. Het is het gebruikelijke lot
van een immigrant die proble-
men gehad heeft met de Ameri-
kaanse justitie.Maar in deregel
bestaan er voor zulke mensen
duidelijke wettelijke procedu-
res, diebij voorbeeld ook gelden
voor het uit het land zetten van
een illegale immigrantindiende
politie er achterkomt dathijniet
over een verblijfs- vergunning
beschikt.

WASHINTON~Devier-jari-
gePedro RafaelDominguez was
een der ongeveer honderd Cu-baanse ballingen die naar Was-hington trokken om xdaar het ver-
zoek in te dienen om hun bloed-
verwanten op vrije voeten te stel-len die in detentie- centra van de
Amerikaanse Immigratie of ge-
vangenissen worden vastgehou-
den in afwachting van hun ver-
plichte terugkeernaarCuba. Vande kleine Pedro Rafael (zie foto)
zit namelijk zijn grootvadervastin de gevangenis van Atlanta
waaral enige dagen een opstand
woedt van honderden Cubaanse
gevangenen die niets willen ho-
ren van hun terugkeer naar het
Cuba van Fidel Castro, ook al
heeft deze henbeloofd datzij niet
bang hoeven te zijn voor bestraf-fing of represailles. De "onge-
wenste Cubanen" zijn namelijk
volgens Washington misdadi-
gers ofpsychopaten.

ONMOGELIJKE OPGAVE
Maar de Marielitos staan, als

zij de hun opgelegde straf een-
maal hebben uitgezeten, voor
een onmogelijke alternatief. Zij
kunnenniet in deVS blijvenom-
dathun veroordeling er voor ge-
zorgd heeft dat zij het recht op
immigratie verspeeld hebben.
Zij kunnen anderzijds niet vrii-

gelaten worden omdat deze be-
slissingvan de autoriteiten hen
automatisch 'promoveert' tot il-
legale bewoners van de VS. Zij
kunnen tenslotte ook niet wor-
den uitgewezen omdat er geen
akkoord met Cuba bestaat dat
hunterugkeerregelt.

Naar uit officiële Amerikaan-
se statistiekenblijktkunnen on-
geveer zevenduizend Cubanen
uit de VS worden uitgewezen.
Van henzittener ongeveer vier-
duizend straffen uit vanwege
vergrijpen die zij sinds hun aan-
komst in de VSgepleegdhebben.
Maar meer dan drieduizendzit-
ten er in de gevangenis of in
centra voor voorarrest omdatzij
na het uitzittenvan hun straf
nietvrijgelatenkunnen worden.
De Amerikaanse justitie heeft
herhaaldelijkverklaard dat de
autoriteitenhetvolsterecht heb-
ben,hen gevangen te houden.

MEER DAN HONDERD MENSEN GEGIJZELD
Positie ”Marielito”- gevangenen is uiterst bizar

Cubaanse muiterij in VS
gevangenissenhoudtaan

ATLANTA — Cubaanse gedetineerden die in twee Ameri-
kaanse gevangenissen meer dan honderdmensen in gijzeling
houden, hebben woensdag een ziekenhuis bestormd en nog
meer mensen gegijzeld, aldusgevangenisbewakers. De Cuba-
nen zijn in opstand gekomentegen hetvoornemen henterug te
sturen naarCuba.Een concessievan deAmerikaanseregering
is niet bij machte geblekeneen eind te maken aan het oproer.
Onderhandelingen metdegedetineerden, dietientallenbewa-
kers in gijzeling houden, lijken in een impasse teverkeren.

Duizenden gevangenen van
Cubaanse herkomst oefenen
controle uit over andere gevan-
genen in de gevangenissen van
Atlanta (in de staat Georgia) en
in Oakdale (in Louisiana). Zij
protesteren met hun actie tegen
plannen hen naar Cuba terug te
sturen. Een dode is er inmiddels
gevallen. Er zijndertigpersonen
gewond geraakt bij derellen die
maandag in de gevangenis van
Atlanta uitbraken. Voorzover
bekend zijn er geen doden in
Oakdale, waar gevangenen
sinds zaterdag de lakens uit-
delen.

Premier verwacht doorbraak

Exxon wil weer aan
tafel met regering

ORANJESTAD — In
antwoord op de brief van de
ArubaanseregeringheeftEx-
xon latenweten bereid te zijn
de opgeschorste besprekin-
gen met deregering van Aru-
ba op 14 decemberaanstaan-
de te willen hervatten.

Zoalsbekend heeft deregering
deExxon laten weten dathet de
hoogste tijd wordt te beseffen,
dat alles nietin één pakket kan
worden behandeld, doch dat op
verschillende onderdelen, mede
in hetbelang van Aruba, zonder
uitstelbeslissingendienenteko-

men. Door aan te kondigen dat
Exxon weer wil praten, wordt
aangenomen dat men het
standpunt van alles in één deal
teregelen zal laten varen.

Premier mr. HennyEman be-
vestigde vanmorgen desge-
vraagd aan de Amigoe dat op 14
december besprekingen worden
hervat. Volgens de premier
opent de laatsteExxon- brief de
mogelijkheid om tot deel- over-
eenkomsten te komen. Hij ver-
wacht dan ook een grote
doorbraak in de onderhandelin-
gen op korte termijn.

In Paramaribo
veel kiezers

voor stemlokaal
PARAMARIBO —By de

stem- bureaus in Parama-
ribo stonden vanmorgen
langerijen van mensen die
zo snel mogelijk hun stem
wilden uitbrengen. De
eerste indruk was dat het
stem- gebeuren een rustig
verloop had.

Toen de stembureaus in de
Surinaamse hoofdstad open-
gingen stonden er al veel
mensen geduldig te wachten
op hun beurt. Als stembu-
reaus worden school- gebou-
wen gebruikt evenals andere
openbare gebouwen. Bij de
stembureaus stonden partij-
activisten die probeerden de
kiezers wegwijs te maken in
de ingewikkelde stembus-
procedures. Men hoopt vana-
vond nog klaar te komen met
hettellen der stemmen.

Venezolaanse agent
in Colombia opgepakt

BOGOTA — In de omgeving
van het Colombiaanse grens-
plaatsje Maicao is een Venezo-
laanse politie- man aangehou-
den. Zo bevestigde men bij Bui-
tenlandse zaken in Bogota. Mai-
cao ligt op het schier- eilandLa
Guajira. De agent maaktdeeluit
van de recherche- afdeling PTJ.
Nadat hij zich had geïdentifi-
ceerd werdhij opvrijevoeten ge-
steld. Hij gafdaarbij een uiteen-
zetting van zijn activiteitenop
Colombiaans grond- gebied.

Berichten over nieuwefuncties
Casseres: 'Als ik vrij
man ben, dan beslis ik'
WILLEMSTAD — "Een

dingstaat vast", aldus gezag-
hebberRonald Casseres, "en
datis,datikvolgendjaar 1 ok-
tobervrij man ben.Wat ik dan
ga doen?Daarover heb ik nog
niet nagedacht. Directeur
van Tele- Curacao? Ik las het
in dekranten. Ik heb er geen
seconde over gepeinsd. Ik
weet nieteens wat diefunctie
inhoudt".

Casseres zal zijn ambtster-
mijn als gezaghebber niet ver-
lengen: "Na zes jaar moet ie-
mand dit karwei overnemen".
Hij is overigens nog steeds van
mening, dateen gezaghebber ge-
kozen dientte worden: "Dat heb
ik bij de aanvaarding van dit
ambt verklaard en die mening
heb ik nog steeds".

Een gezaghebber heeft geen
politieke 'backing. Dat bete-
kent, volgens Casseres, dat hij
bij het nemen van beslissingen,
die vaak politieke beslissingen
zijn, "er helemaal alleen voor
staat". Hij noemt het wel een
voordeel, dat hij geen re-
kenschap hoeft af te leggen,
"maar anderszijds moet je vaak
alleen beslissen over het wel en
wee van personen".

Indien het zover zou komen,
dat een gezaghebber zal worden
gekozen, dan dient het volgens
Casseres niet zo te zijn, dat "de
een ofanderdieop delijstvan een
politieke partij staat door die
partij tot gezaghebber wordt ge-
kozen. Tevoren dient, diepersoon
duidelijk als kandidaat-
gezaghebber te worden gepre-
senteerd".

Hijis duidelijkvoor het in-een-
voegen van bestuurslagen, van
Land en Eiland: "De Antillen-
van-vijf is topzwaar. Op tal van
gebieden hebben we een dubbel
ambtenaren-apparaat. Neem
Onderwijs, bijvoorbeeld. Daar
heb jeeenEilands- eneen Lands-
inspectie. Alles loopt dan over
twee schijvenen datveroorzaakt
een zekere stroefheid in het ne-
men van besluiten".

HeeftCasseres nougeen enke-
lezekerheid als hij er straks mee
stopt? "Neen, want een gezag-
hebber heeft altijd de toezeg-
ging, dat hij een functie krijgt
binnen de centrale overheid, na
beëindiging van zijn ambtsperi-
ode. Maarnogmaals, ikweet niet
of ik eenoverheids-functie ambi-
eer.Eerstvrijman zijnen danbe-
slis ik".

Na beschuldiging moord op mgrRomero

D'Aubuisson: politieke
stunt president Duarte

SAN SALVADOR — Het
ultra- rechtse Salvadoraanse
parlementslid Roberto d'Au-
buisson ziet in het weer opra-
kelen van debeschuldigingen
aan zijn adres over betrok-
kenheid bij de moord op
aartsbisschop mgr Oscar Ar-
nulfo Romero een politieke
stunt. Hij meent datpresident
JoséNapoleon Duarte hemin
discredietwil brengen voor
de in 1988 te houden verkie-
zingen. In verband met deze
moordis in deVerenigde Sta-
ten een Salvadoraan opge-
pakt.

In de VS is opgepakt Alvaro
Rafael Saravia-Merino.Volgens
president Duarte is Saravia een
kapitein van het leger geweest
en is ook demanAmado Antonio
GarayReyes in het spel geweest.
Laatstgenoemde heeft volgens
de president gezegd de huur-
moordenaar te hebben gereden
die in maart 1980 de aarts-
bisschop van San Salvador tij-
dens de mis vermoordde. Hij
heeft toen ook de schoten ge-
hoord en had de gebaarde man
near buiten zienkomen met een
karabijn in dehand. Hij zegt ook
tehebben gehoorddataan D'Au-
buisson werd meegedeeld dat de
moord waas gepleegd waaropde-
ze had gereageerd met te zeggen
datmen hettevroeghad gedaan.
Ook Garray Reyes zou in deVS
zijnaangehouden. Hij zoubereid
zijn te getuigenvoor een Salva-
doraanserechtbank, zij het on-
derbepaalde voorwaarden.

Volgens D'Aubuisson pro-
beert Duarte dezekwestie te ge-
bruiken voor politieke doelein-
den. Hij ontkent enige betrok-

kenheid dij de moordop mgrRo-
mero. Duarte, aldusdepolitieke
leider,wil "deguerrilla- strijders
de schuld geven van het geweld
van linksen mij van het geweld
vanrechts". D'Aubuissons naam
is herhaaldelijk genoemd als de
man die achter de schermen de
lakens uitdeelde bij derechtse
doods- eskaders die het leven
hebben gekost aan tienduizen-
denSalvadoranen.

V Körsou-Aruba f
Ë am/terdam /lor» S
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Hetenige wat U nodig hebt zijn gasten en
eentelefoon. Oe gasten nodigt u uit. enons
belt Uopdenummers 79842 of78865. Wit
zorgen letter! ijkvooralles, zelfsde lokatie
als U dat wenst. Restaurant La Bistroèlle,
Landhuis Brakkeput, Zeelandia Patio &
Banqueting Room, deForttuin in Fort
Nassau of InfinityIn

Fort Nassau, ideale
plaatsenvoor

jf^_— zorgen



Mensen

Onlangs herdacht de heer E.R.
VAN UYTRECHT het heugelijk
feit dat hij 25 jaar geleden in
dienst trad bij de overheid. De
heer Van Uytrecht heeft gedu-
rende zijn loopbaan bij het
postkantoor onder andere debe-
langrijke functies van Chef
Hulppostkantoor Hato en Chef
expeditie bekleed. Momenteel is
hij Chef bestelling briefpost op
het Hoofdpostkantoor Groot
Kwartier. In bijzijn van zijn su-
perieuren en zijn collega's over-
handigde de Postdirecteur R.F.
Scharbaai debekende enveloppe
aan deheer VanUytrecht.

FRANKLIN CORNELIS
TREURNIET herdacht onlangs
hetfeit dathij dertigjaargeleden
in diensttrad bij deoverheid. De
heer Treurniet trad in dienst bij
het Postkantoor als hulpbrie-
ven- besteller en is momenteel
besteller eerste klasse. In ver-
band hiermee werd de jubilaris
gefeliciteerd en toegesproken
door de Postdirecteur de heer
R.F. Scharbaai. Foto: de heer
Scharbaai en de heer Treurniet.
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Van hetbeeld van PAFFENDE
reizigers voor een metro- station
zal binnenkort geen enkeleLon-
denaaropkijken. Nade brand op
hetKing's Cross station waarbij
30 mensen het leven verloren,
geldt voortaan een algeheel
rookverbod in de Londense me-
tro. Het verbod geldt ook voor
toegangen en roltrappen. Vol-
gens de directievan hetLonden-
seopenbaar vervoer zaldaarmee
het risico van brand aanzienlijk
wordenbeperkt. De rokende rei-
zigers moeten nu iets eerder
naar het station om buiten nog
een sigaretje tekunnen rokenen
voor "transit"- passagiers is dit
dé manieromvan hetroken afte
komen.

"DedrieGratiën",een groot doek
van dehandvan deFranse schil-
der van Nederlandse afkomst
KEES VAN DONGEN, is maan-
dag in Parijs in andere handen
overgegaan. Een onbekende ko-
per, die via de telefoon aan het
biedenmeedeed, hader tweemil-
joen gulden voor over. Een doek
van Fernand Leger "De ober in
het Cafe" deed een hogere prijs:
3,5 miljoen gulden. Voor dit in
1920 geschilderde kunstwerk
had de veilingmeester een ver-
langdeminimum-opbrengstvan
1 miljoen gulden in de verkoop-
catalogus latenzetten.

4 ♦ sfc $ #

De actie"Koop geen spuitbus die
de ozonlaag aantast", die vorige
week in Nederland door zeven
consumenten en milieu-organi-
saties is begonnen, heeft nu al
succes. Twee grote cosmetica-
producenten hebben de actie-
voerders latenweten hetkomen-
de jaar de toepassing van
CHLOORFLUOR- KOOLWA-

TERSTOFFEN (CFK's) te zul-
lenbeëindigen.Omdat ook enke-
le anderebelangrijke cosmetica-
producenten al eerder hebben
toegezegd geen CFK's te zullen
gebruiken, ziet het ernaar uit
dat binnenkort het overgrote
deel van de Nederlandse markt
voor haarverzorgings- middelen
CFK-vrij zal zijn.

*****Bij de electriciteitsmaatschappij
Elmar op Aruba, herdachten
MARIANO TROMP en ASEN-
CION TROMP hetfeit dat zij 25
jaargeleden in dienst traden bij
ditbedrijf. Zij werden gehuldigd
door de directie en collega's en

kregen de jubileumspeldopge-
daan door directeur ir J.H.A.
Bok. Beide werknemers
mochten een gelukstelegram
van het hoofdkantoor en de ge-
bruikelijke enveloppe met in-
houd in ontvangst nemen.

*** * *

MinisterDeKoning wil "sommi-
ge" buitenlanders positief gaan
discrimineren: "In de jaren
tachtig is de werkloosheid onder
buitenlanders in ons land zo
schrikbarend gestegen dat in
sommige gevallen moet worden
overgegaan op positieve DIS-
CRIMINATIE." DeKoning stel-
de dat het werkloosheids- per-
centage onder buitenlandse
werknemers in Nederland van
zeven procent in 1970in de jaren
tachtig tot veertig a zestig pro-
cent is gestegen. "Een algemeen
werkgelegenheids- beleid kan
helpen om die werkloosheid te
bestrijden. Maar in sommige ge-
vallenzullenwetotpositieve dis-
criminatie van buitenlanders
moeten overgaan", aldus de mi-
nister, dieniet specificeerde wat
hij met "sommige gevallen" be-
doelt.

CARLOS PIETERS EN
ELFRIED ANICETO hebben de
stichting Institute P.A.P.I.A.
vertegenwoordigd op de 14econ-
ventie van "Tesol Puerto Rico"
en de 3e Caribische conferentie
van Tesol. Tesol is de afkorting
voor TeachersofEnglish toSpea-
kers of Other Languages. Deze
organisatie houdtzich bezig met
alle problemen met betrekking
tot het aanleren van Engels als
tweede en vreemde taal. Jaar-
lijks worden conventies, semi-
nars en zomercursussen georga-
niseerd voor de leden. Om de
moeilijkheden betreffende het
vak Engels het hoofd te bieden,
heeft de stichting InstitutePA-

.P.LA. hetinitiatiefgenomenom
een soortgelijke vereniging op
Curagao op terichten.

*****De Titia Buning- Brongers prijs
voor jongekunstschilders is dit
jaartoegekend aan de Rotter-
damse Liesbeth Bik en de
Amsterdammer Jan Baas. Zij
ontvangen ieder 3000 GUL-
DEN, het geld is afkomstig van
de Johanen TitiaBuning- Bron-
gers stichtingin Amsterdam. Zij
heeft ten doel de nalatenschap
van de schilderJohanBuningte
beheren en uit inkomsten het
werk van jonge schilders te be-
vorderen.
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Torn Poes en de Partenspeler doorManen Toonder

1529 — De heer Partenspeler schilderde de verwaarloosdejeugdvan Torn Poes, terwijl devoorzitter van devoogdijraad
en de commissaris van politie aandachtig en ontzet toeluis-terden.

"De omstandighedenop slotBommelstein zynmet geen pen
te beschrijven!" riep dezaakwaarnemer tenslotte uit "En ik,
diezelfeenmisdeelde benennimmerliefdegekendheeft, ik eis,
dat hier ingegrepen wordt Er zijn nog voogdijraden in deze
stad".

"Zéér juist", sprak de heer Zielknijper getroffen, "ik sta uborg,dathierdooreenbevoegdeenzorgzamehandzalworden
geregeld. Ikzalpersoonlijk ditarme jongskeopgaan zoekenen
kijken in welkeomgevinghjj opgroeit".,

Nu was TornPoes juistop datogenblik een ritje aan hetma-
ken met heer Bommel.

"We maken er een dagjevan, jongevriend!" had heer Bom-
mel gezegd. "Jebentnu mijnenige erfgenaam en er is duseen
kans, datje eens eenheervan standzultworden, als jebegrijpt
wat ikbedoel. Daarom isheteen feestdag. Kom mee, we gaan
naar de stad. Ik trakteer!"

Zorijdende, passeerden ze heeltoevallig juisthetpolitiebu-
reau toen devoorzittervan devoogdijraad metdecommissaris
en Partenspeler naar buiten trad.

Delaatstebleeef alsaan degrondgenageldstaan. "Daarrijdt
hij!"riep hij uit"Daar gaat hetkind, rijdend in een levensge-
vaarlijk voertuig, datieder ogenblik uitelkaarkan vallen!"

BIOSCOPEN
GOLDEN DRIVE-IN
21.00uur Nomercy (’.5,-p.p.).

TELECURAÇAO
WOENSDAG: 16.30 Ora pa mucha;
17.00Rintstones; 17.30Kwes kv Tante
Irma; 18.15 New wilderness; 18.45 In-
forme deportivokv Hector Rosario;
19.00 Leu fo'i kas kv Robby Schouten;
20.00 Notisiero Tele-8; 21.00 Falcon
Crest; 22.00 Wega di Number; 22.10
«60» Minutes; 23.00Sluiting.

DONDERDAG: 16.30 Thundercats;
17.00 Mr. T.; 17.30Alf; 18.00 Filatelie;
18.15 Purba kv keshi; 18.30Contact
Magazine; 18.40 Informe deportivokv
Hector Rosario; 19.00 The Big Story;
19.30 Mama's family; 20.00 Notisiero
Tele-8;21.00RVDtainforma;2l.3o You
again; 22.00 Wega di Number; 22.10
Nos ke sa; 23.00Sluiting.
(wijzigingen voorbehouden)

ANWB wil zwarte lijst
verkeersonveilige medicijnen

Ede — Geneesmiddelen
waarvan vast staat dat ze
een kwalijke invloed heb-
ben op de rijvaardigheid
van de gebruiker, moeten
op een zwarte lijst komen.
Artsen zouden de midde-
lenop dezelijstpas mogen
voorschrijvennadatzemet
de patient over dit effect
hebben gesproken en na-
dat de mogelijkheid van
een vervangend genees-
middel aan de orde is ge-
weest. Dat bepleitte direc-
teurP. Nouwenvan deNe-
derlandse ANWB op een
studiedagover geneesmid-
delenin het verkeer.

Volgens Nouwen moeten
medicijnen- fabrikanten bij
deregistratie van nieuwe me-
dicijnen informatie verstrek-
ken over de invloed op derij-
vaardigheid. Onderzoek
heeft uitgewezen datzes pro-
cent van de verkeers-
slachtoffers rijgevaarlijke
medicijnen heeft gebruikt,
maar het is niet zeker ofuit-
sluitend dezemedicijnenvoor
het ongeluk verantwoorde-
lijkzijn.Door medicijnenzou-
dennaar schatting 50 tot 200
mensen omkomen in hetver-
keer.

Ook de huisarts R. Sarde-
man pleitte voor een betere
voorlichting, maar hij
waarschuwde voor de beper-
king hiervan. Het effect van

geneesmiddelenverschilt per
patient en is in het algemeen
niet te voorspellen, aldusSar-
deman. Hij verwacht ook dat
veel medicijngebruikers
waarschuwingen in de wind
zullen slaan, omdat autorij-
den zon hardnekkige ge-
woonte is.

Uit een onderzoek onder
ruim 500 gebruikersvan "ris-
kante" medicijnen blijkt dat
zij zich wel degelijk iets aan-
trekken van waarschuwin-
gen over het effect in hetver-
keer. Het onderzoek dat werd
gepresenteerd, leert dat de
gele stickermetdetekst: "Dit
geneesmiddelkan derijvaar-
digheid beinvloeden" zin
heeft. Totnu toe werd aange-
nomen dat deze waarschu-
wing tevaag is om enigeffect
te sorteren, maar vier van de
tienrijdende medicijngebrui-
kers zeggen hunrijgewoon-
tengewijzigd te hebben sinds
zij een rijgevaarlijk middel
gebruiken.De tekstopde gele
sticker was voor de meesten
deaanleiding om dat te doen.
Wel geven de ondervraagden
aanmeertewillenwetenover
rijgevaarlijke medicijnen en
de mogelijke alternatieven.
"De gele sticker en de
waarschuwing op het etiket
lijken relevanter te zijn dan
een aantal jaren geleden in
het onderzoek werd gevon-
den", aldushet onderzoek.

CURACAO
AGENDA

mmmmmmmmmmm-z
artsenvan Bandabao (3e distrikt) kunnen"1
spoedgevallen telefoon 641658 bellen*
dan hetantwoordapparaatafluisteren.
De patiënten van de andere medische <J»
trikten kunnen voor spoedgevalleno'
artsenpraktijkvan huneigenhuisartsbeHe";
het antwoordapparaat zal dan mededel* 11
wie dedienstdoendearts is.

"#* * *
WIT GELE KRUIS PRINSES MARGRIÉJ(wijkverpleging): Kantoor Santa Maria V> ,
tel.: 82947/81078;geopend van maandaß 't/m vrijdag van 07.00-17.00 uur; zaterdaS
de geheledaggesloten; na 17.00uurkuntu
dezustervan dewachtbellen: zusterKwk*
ma,tel.: 78089, pageboy 027-360.

*****
WIJKVERPLEGING CURACAO (Schaf
looweg 110, tel.: 612040): geopend van
maandagt/mvrijdag van 07.00-18.00 ui*
de wacht heeft zuster Pieterz, tel.: 671H
pageboy027-345.

DIERENARTS: Veterinaire Dienst, Pare*
tel.: 614000.
DIERENASIEL: dagelijks geopend van
08.00-12.00/14.00-18.00 uur; opzaterdag
van 08.00-13.00/14.00-18.00 uur, tel-
-54300.
KLEIJTERBUREAU:I4.OO-16.00uur alles"
volgensafspraak.

ZUIGELINGENBUREAU: maandagmiddag
van 12.30-15.30uur; donderdagmiddagva"
07.15-10.30uur; alleen volgensafspraak-
GEZINSVERZORGING (KwkJo pa Famia):
geopend van maandag t/m vrijdag va"
07.00-12.30/13.30-17.00 uur, kantoor Sta
Maria 17,tel.: 80222.
BOTICA BANDABAO: dagelijks geopend
van 08.00-19.00 uur.

BOTICA ISLA(tel.: 663895):openingstijd?"
van maandag t/m vrijdagvan 07.00-17.00
uur; zaterdag en zondag van 10.00-11-°°
uur. Voor spoedgevallennakantooruren 9*
lieve zich te begeven naar de Ver-
bandkamer.
BOTICA'S (nachtdienst)
Otrobanda: Curacao, Breedestraat, tol-
-623575.
Punda: Brievengat,Corrieweg, tel.: 79098-

-*****
DIVERSEN
ANTILLIAANSE GNOSTISCHE BEWE-
GING
Brievengat: iedere maandag- a"
woensdagavond om 19.30 uur te Jirajara.'
weg 8, Centrum Dcvi Kundalini.
iedere woensdag- en vrijdagavond om
19.30 uur te Openbare Basisschool
Brievengat
Bandabao: iedere donderdagavond om
19.30uur gebouwCreditUnion San Pedro-

Kanga: iedere woensdag- en zaterdags'
vond om 19.30 uur te Centrum Abraxac
achter Kooyman
SantaRosa: iederemaandag- en zaterda-
gavond om 19.30uur teAloëstraat 12.

GALLERY EIGHTY-SIX (Bloksteeg, Pun-
da):openingstijden dinsdagt/mvrijdagvan
09.00-12.00/14.30-17.30;zaterdag van
09.00-12.00 uur.
t/m28novemberexpositieolieverf- schil'
derijen enwerken in gemengdetechniek van
José Maria Capricome.

VIERINGDAGTEGENGEWELD: 19.00uur
verschillende activiteiten in het dame-
scentrum met totsloteen lezingvan drs. Nel-
sonCoffie over geweld.

CURAQAOSCHE KUNSTKRING: 20.30
uur duo-piano recital gebrachtdoor Harold
Martina en dr. Robert Rojer - Centro PW
Arte.

FILMLIGA CURAQAO: 20.30 uur filmverto-
ning «Deathofasalesman» (acteurs:Dustin
Hoffman, John Malkovich; regisseur:
VolckerSchlomborss) - TheaterDe Tempel-

DE LA TRYELLISLEZINGENCYCLUS:
20.30 uur lezing over «Beleidsvrijheid; on-
machtofonwil van dewetgever?» (spr.: ds-
J. Spier, bedrijfsjurist Unilever) - aula UNA.

HENRY By Dick Hodgins
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Morgenochtend om halfnegenkomt men opnieuwbijeen

Gedeputeerde een uur te laat
Angel Salsbach heeft uitstel
Eilandsraad op zijn geweten

WlLLEMSTAD—Gedeputeerde Angel Salsbachwas ervan-
morgen deoorzaak van datdeeilandsraads- vergadering ver-
daagd moest worden.Hijverkeerde in deveronderstellingdat
de vergadering om negen uur zou beginnen en kwam dus op
2lJn gemakeenuur telaatbinnenstappen. Toenwasinmiddels,
°P grond van geen quorum, de vergadering met 24 uur ver-
daagd. In de eilandsraads- vergadering moest de begroting
van 1988 behandeld wnrf\Pr ,.
Het is al jarenlangtraditie dat

"li een vergadering die door de
c<>alitie- partijen wordt aange-
jaagd, deze eilandsraadsledenalseersten tekenen. Alshet quo-rum (elfraadsleden) is gehaald,

tekenenderaadsleden van deop-
positie-partijenpas. Omgekeerd
tekenendeoppositie-raadsleden
ook als eersten bij een vergade-
ring die op verzoek van hun,
wordt gehouden.

Toen er vanmorgen geen quo-
rum bereikt werd door de coali-
tie- partijen omdat Salsbach af-
wezig was, tekenden de opposi-
tie- partijen de presentielijst
niet, zodat de vergadering ver-
daagd kon worden. Morge-
nochtend om halfnegenkomt de
eilandsraad opnieuw bijeen.
Mocht er danwederomgeen quo-
rum zijn, kan voorzitter Ronald
Casseres devergaderingnogéén
maal verdagen doorhetopnieuw
verzenden van de oproe-
pingsbrieven. De derdevergade-
ring moet dan, ongeachtofereen
quorum is of niet, doorgaan.

In de eilandsraads- vergade-
ring stond de begrotings- be-
handeling centraal. Daarnaast
was ook als agendapuntopgeno-
men deverhoging van de autobe-
lastingen dekwijtschelding van
de schulden van het ABC-
busbedrijf. Het is de ver-
wachting dat deze openbare ver-
gaderingenige dagenkan duren.

WILLEMSTAD - Zondag
was het eenentwintig jaargele-
den, dat de grote man achter de
Nationale Volks Partij, NVP,
stierf: mr drMoises daCosta Go-
mez - bij iedereen beter bekend
onder de naam Doktoor. Theo-
doorSambo (links), een van de
oudste wijkleiders van de PNP
(Buena Vista) en namens de wij-
ken ook lidvan hetpartijbestuur,
legde samen met voorzitter en
lijsttrekkerMariaLiberia-Peters
een krans bij de buste, die staat
opgesteld voor hetCas diPueblo
in dePenstraat.

Groteplannen voorde toekomst
Ambtenaren Credit Union
deze maand vijfde lustrum. WILLEMSTAD —Het is dit
Jaar 25 jaargeleden dat 44
ambtenaren besloten een
coöperatieve spaar en kre-diet vereniging op te richten
onder de naam Ambtenaren
Credit Union (ACU). Metdezev«reniging wilden de
ambtenaren zichzelf helpen
£odat zij te zijnertijd anderenjondenhelpen. Inmiddels
■*lt deACU, degrootste coöp-
eratie van de Antillen, meer
dan 5000 leden en beschikt
°v«r 14 miljoen gulden aan
Sespaardkapitaal.

Het 25-jarigbestaanzal uitge-
breid worden gevierd. Begin dit
Jaarhad het lustrum-comite een
hetstocht georganiseerd en heb-
oen de leden van deACU al twee
feestdagen in hetHolidayBeach
"otel achter de rug. Volgende
week vindt er in Landhuis Brie-
Vengat een receptie plaats en
Wordt er voor de leden een groot
feest inHoffi Biesheuvel georga-
niseerd waar Doble R en NAN
voor demuzikale omlijsting zul-
'en zorgen.

MARGINAAL
Door het incident vanvanmor-

gen, is weer eens duidelijk ge-
wordenwatderisico's zijnvan de
marginale meerderheid van één
zetel. De coalitiepartijen hebben
samenslechtselfzetelsvan de 21
indeeilandsraad.Bij deafwezig-
heid van éénraadslid van decoa-
litiepartijen, kunnen er al geen
beslissingen genomen worden
indien de oppositiepartijenPNP
en SI tegenzouden stemmen.

BEWUST
Maria Liberia Peters van de

PNP verklaarde desgevraagd
dat deze partij zeer bewust de
presentielijst niet getekend
heeft. De coalitiepartijenhebben
immers de bestuurs- ver-
antwoordelijkheid en willen de
PNP daarbuiten houden. Zij zijn
dan ook verantwoordelijk voor

deze vergadering ter behande-
ling van de begroting voor 1988
die zonder overleg met de PNP
belegd is. Het is overigens niet
altijd dat de PNP de presentie-
lijst in zon geval niettekent. Tij-
dens de crisisin decentrale rege-
ring, enkele maanden geleden,
moesten er een aantal wet-
sontwerpen in de Staten behan-
deld worden. De partijen van de
Boyenwinden schitterden door
afwezigheid bij die vergadering,
waarop de PNP- statenleden de
presentielijst tekenden en de
wetsontwerpen aangenomen
konden worden. Daarvoor werd
toen gekozen, aldusMaria Libe-
ria Peters, omdat deoppositie de
betrokken wetsontwerpen, die
van belang zijn voor de offshore
sector op Curagao, dermate be-
langrijk vond dat er geen uitstel
geduldkon worden.

GEVAAR
In eenpersbericht van deACU

gaat de vereniging in op het he-den en verleden van de ACU.
Als de situatie binnen de maat-

Schappij nu wordt vergeleken
j^et de situatie 25 jaar geleden
kan worden opgemaakt dat door

e stijgende werkloosheid hetwerkvan veel ambtenaren in ge-
baar komt en dat de vereniging
het nu moet opnemen tegen gro-
te financierings- instanties."

"Het werk binnen de ACU
heeft in de afgelopen 25 jaargro-
te veranderingen ondergaan. Zo
is het werk van de vrijwilligers
veranderd en is er veel meer pa-
pierwerkaf tehandelendanin de
beginjaren. En de veranderin-
gen nemen niet af. Het is duide-
lijk dat het bestuur regelmatig
moet worden aangepast aan de
laatste ontwikkelingen en de
veranderingen die daarmee sa-
mengaan. Het invoeren van
computers voor het verwerken
van alle informatie is geen luxe
meer, maar een duidelijke nood-
zaak."

VOORLICHTING
Met het oog op de concurren-

tie, gaat de ACU binnenkort
meer aandacht besteden aan
voorlichting aan potentiële le-
den om zodoende meer leden te
krijgen. Ook het service- pakket
van de ACU zal in de toekomst
worden uitgebreidzodatde leden
al hun financiële zaken via de
vereniging kunnenregelen.

Om alle veranderingen zo
goed mogelijk te laten verlopen
zullen ook de leden, de werkne-
mers en de directiezich moeten
voorbereiden op deze verande-
ringen. De verhuizing naar een
ander gebouw en de aanpassing
van de statuten zijnfactoren die
de nieuwe ontwikkelingen ten
goede zullenkomen.

"De enige mogelijkheid om de
komende 25 jaarte overleven is
alsde ledenhunsteun blijven ge-
ven aan deACU zoals ze datin de
afgelopen 25 jaarook hebben ge-
daan"

Promotie daardoor goedkoper

Princess Beach en Plaza
gezamenlijk de markt op
WILLEMSTAD — Het Pla--2a Hotel en het Princess Be-

ach Hotel zijn van start ge-
Saan met een gezamenlijke
reclame- campagne in Noord-en Zuid- Amerika. Dat bete-
kent een besparingop demar-keting- kosten en volgensRi-
chard Hartvan hetPlaza Ho-
tel zijn detwee hotels geen di-
jkteconcurrenten: hetPlaza
Hotel is immers een 'down
Jown' hotel en hetPrincess
Beach is een 'beach-resort.De general managers van de
twee hotels hebben samen een
fnarketing- strategiebepaald en
brengen de hotels nu gezamen-
"Jk op de markt. Dat heeft ver-
schillende voordelen, aldus Ri-
chard Hart, exploitant van het
f^aza Hotel, waarvaneenreduc-

van de marketing-kosten een
belangrijke factor is.

Beide hotels zijnbijna gereno-veerd maar bieden de toeristen
totaal anderonderdak zodat

de concurrentie niet zo groot is.

De kamerprijzen zullen onge-
veer gelijk zijn: een gemiddelde
prijsvan 70 dollarper nacht.Dat
is voor Curagaosebegrippen vrij
hoog, aldusRichard Hart.

Gezien het feit dat het toeris-
me naar Curacao terugloopt, be-
sloten de twee hotels "keihard te
gaan werken" en de krachten te
bundelen. De hotels hopen met
name meer toeristen te krijgen
op de lijndienstvluchten. In het
hoogseizoenkomen er met char-
ters elk jaarwel toeristen, maar
het is de bezetting op de lijn-
dienst- vluchten die sterk is te-
rug gelopen.

Richard Hart ziet overigens
hetkomende hoogseizoen opti-
mistisch tegemoet. Volgens ver-
wachting moet het Plaza Hotel
een redelijke bezetting krijgen
van tussen de 80 en 90 procent.
Dat is nog niet de dankenaan de
gezamenlijke marketing- acties:
de vruchten daarvan hoopt Ri-
chard Hart over een aantal
maanden te plukken.

Toekomst hotel nog onzeker
Plaza Hotel krijgt weer
nieuwe general manager

WILLEMSTAD — Door de
onzekerheid over de toe-
komst van het Plaza Hotel,
was de exploitatie- maat-
schappij onder leiding van
Richard Hart, genoodzaakt
generalmanagerFrankVidal
nazesmaanden te latengaan.
Op 15 december loopt hetex-
ploitatie- contract afen tot op
heden is er nog geen beslis-
singgenomen, wie de leiding
over hethotel dankrijgt. Het
üjkterechterop, datRichard
Harteencontract- verlenging
zal krijgen met daarin de
clausuledat als het hotel ver-
kocht wordt, de exploitatie-
maatschappij binnen een be-perkte termijn, dekoffers
moet pakken. De CuracaoHolding Company heeft, tot
15 december, Hans Fischin-
geraan hetPlaza Hotel 'uitge-
leend.Hij fungeerde de afge-
lopen maanden als general
manager in het Caribbean
Hotel en bleef daarna indienst van de Holding Com-
pany.

Na de verkoop van het Carib-bean Hotel, is het Plaza het vol-
gende hotel datop de nominatie
staat om verkocht te worden.Erzijn in totaal zon 12 groepen die
interesse hebben getoond voor
dit hotel. Daaronder is ook dehuidige exploitantRichard Hartdie samen met Amerikaanse in-
vesteerders een bod heeft ge-
daan.

Detoekomstvanhet Plaza Ho-
tel is op ditmomentevenwel nog
zeer onzeker. Dat blijkt ook uithet feit dat na zes maanden af-
scheid genomen moest worden
van general manager Frank Vi-dal die zijn intrede deed na het
overlijden van de voormalige
manager Eldon Fangman. Om-
datde exploitatie- maatschappij
nognietweetwaterop 15decem-
ber gaat gebeuren, kon men het
risico niet nemen Vidal langer in
dienst tehouden.

Richard Hart wil graag een
verlenging van het exploitatie-
contract en heeft daartoe een
verzoek ingediend bij deHolding
Company. Het bestuurscollege
moet daar nog een beslissing
over nemen. Feit is wel, dat de
onderhandelingen voor de ver-
koop van het hotel nog niet eens
gestart zijnen het dusnog enige

maandenkan duren,voor dever-
koop geconcretiseerd kan wor-
den.De Amigoe vernam danook
uitHolding-kringen dat hetniet
onwaarschijnlijk is dat de Hart-
groep een verlenging van het
contract krijgt.

Het is ook in hetvoordeel van
Richard Hart, dat deze een bod
heeft gedaan op hetPlaza Hotel,
samen met Amerikaanse inves-
teerders. De offerte, en metname
de filosofie van deze groep, zou
zeerpositiefontvangenzijnbij de
Holding Company. Naast Hart
heeft ook de nieuwe eigenaar
van het CaribbeanHotel, de Ca-
ribbean Investment Group, inte-
resse getoond voor het "down
town" hotel.

Terwijl het BC zich nog moet
uitspreken over de exploitatie
van hetPlaza Hotelna 15 decem-
ber, ligt ook de nieuwe strategie
van de verkoop- commissie bij
het eilandgebied voor goedkeu-
ring. Niet eerder dandathetBC
daarovereenbeslissingheeft ge-
nomen,kan deverkoop- commis-
sie aan de slag.

In kleine kring werd gistera-
vond afscheid genomen van
FrankVidal dienaar StMaarten
gaat om daarbij het Pelican Re-
sort te gaan werken. Tevens
werdkennis gemaaktmet Hans
Fischinger. Richard Hart had
niets dan lovende woorden over
hetwerk vanFrank Vidal diehet
hotel uit het 'vacuum' heeft we-
ten te halen waarhet in geraakt
was na de ziekte en het overlij-
den van Fangman. Het isVidal
gelukt de werknemers weer te
stimuleren, aldusRichard Hart,
zodat we nu trots kunnen zijn op
deservice die hethotel aan haar

fasten biedt. Daarnaast heeft
'idal ook op marketing- gebied

veel werk verzet: daardoorkrijgt
de naam van het Plaza Hotel in
het buitenland weer meer be-
kendheid.

Het feit dat het Plaza Hotel
geen strand heeft, was daarbij
volgens Vidal geen nadeel. "We
zijn hetenige 'down-town' hotel
en dat kan uitgebuit worden."
Richard Hart is ervan overtuigd
datFischinger het werk van Vi-
dal op deugdelijke wijze zal
voortzetten. Niet alleenheeft hij
al jarenlang hotelervaring,
maar bij hetCaribbean Hotel

heefthijeen harde leerschool ge-
had: behalve de functie van ge-
neral manager, moest hij ook al-
le andere opengevallen staf-
functiesvervullen toen het voor-
malige management op non-
actief werd gesteld. Fischinger
lietzich gisteravond ookpositief
"uitover zijnnieuwebaan: "Het is
een uniek hotel dat succesvol
moetkunnen draaien."

WILLEMSTAD -Opdevoor-
avondvan zijn vertrek werd met
gemengdegevoelens afscheid ge-
nomen van general manager
Frank Vidal die gedurende een
halfjaar in het Plaza Hotel
werkzaam is geweest. Niets dan
lovende woorden had exploitant
Richard Hart voor Vidaldie van
hetpersoneel een uitvoering van
deHandelskadekreeg.

Op defoto vlnr: Richard Hart,
HansFischinger(nieuwegeneral
manager),Frank Vidal en gene-
ral managerNassifvan hetHoli-
xday BeachHotel.

WILLEMSTAD — De ouder-
commissie van de kresh "Dede
Pikina" organiseert aanstaande
zaterdag een "Carwash" op het
parkeerterrein van Central Ma-
dereinse aan de Schottegatweg
Noord. De mensen die hun auto
zaterdag bij de oudercommissie
afleveren, krijgen gegarandeerd
een glimmende auto terug.

( 1 ïvan (QJorp -
edldline n v N£T even iets beter!v ' '

Punda " Promenade - Otrobanda - Schottegatweg Oost -
Hato - Drugstore na Princess Beach - Plaza - s~~\Holiday Beach - Caribbean -Las Palmas Hotel //Pf/ s -=\

.-— Drugstores en Hato geopend tot 9.30 p.m. [__mjÉ^ J

Pff Spellen en kadootjes voor groot en klein.
O^S |- Boeken en platen.
vj ;^& Zeg maar Sint, waarzal het zijn??? r#nT

f2r2 Th Bij Promenade:KOOPAVOND op 27november, 1-2-3-4-5
y^y^^M december tot 9 uur met kans om een HONDA CIVIC te
k WPl^ winnen.

l/l (\$ V ln otrabanda:Kans om eenHYUNDAIEXCELte winnen.
iksJm f Bij Boekhandel Eddine: Leuk kado.

/RW Dat Sint en Kerstman ©lkaar verdringen in onze za- *./ | L ken is logisch; beide hoogbejaarde heren weten het jMÈfct
HJ W\ al heel lang en uit langdurige ervaring: M *§

WITO ffiAxClr [eddine n.v. NETEVEN...... lETSBETER J|
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bu promenadev\ gX

'trippel trappel /j£fUs^t paard van
trippel trap (\jL/ Sinterklaasje

FOR CHRISTMAS ***********& \. <% Voor de komende feestdagen r
ï£ >JÉf hebben wij

*AC KLEDING *
3^ il^* naar de laatste mode <£
# uit Italië, Frankrijk en de V.S. Fc» £
3^ 0.a.: jurken, rokken, blouses, sweaters, £
ja schoenen en tricot-pakjes.
x}> Ook een mooie collectie leren tassen. £

Uit Spanje ontvingen wij voor U Schoenen in vele £Ï kleuren en modellen van het merk „ADORA".
Jy" Wijnemen ook bonnen. "*s ö. *
5 am/terdam /tore **f CURACAO: ARUBA v
# Gomezpleinl4 NassaustraatlO v
# Breedestraat 29 Nassaustraat 50 <£

* <*******************

/XA^ErYBARREL^^/ Sta. Rosaweg 17- Tel.: 75996

/^SlJ^Vs^9ti!/0° k tussen de wf/ ""ft''l<^' middag geopend, 1
I %_[ vrijdag koop- I
\ #nmcfcsavond ’\ snoepgoedvoor kinderfeestjesV
\ relatie- en kerst- /\ geschenken /

\. in zeer speciale /
N. verpakkingen /

|f^CANDY\

OSSEHAAS I

W^-^_mmwtS^^^^^^.m\mm\\mmmm\ m 4
3 saté'svan ossehaas W A_ ZHm**vers gebakken aardappelen -\Vmf** --*Funchi, heel luchtig enknapperig qebakken^^ _____^_
én nog een gratisPepsi erbij, dé Ikampioen van defrisdranken. ■■L-*» J-J

Ja,U leest het goed OSSEHAAS! 'ft'fIÈK,jffit*l
r -r- Nietéén,nieltweemaar3vollesaté's.plus "* **J

vers gebakken aardappelen, plus '¥3^J«'-' {Vf-ifpIdcDCil heerlijke funchi V^S VsLnfUTm-t-JMU en nog coleslaw. ~Wxr('
my^PM En dat allemaal voor ’.9.95! ALAPARIA

_~—— ' naast Pizza Hut. _ I

3



/_Tht, SINTERKLAAS EN DEKERSTMAN DOEN OOKDIT JAAR
(08 &im HUN INKOPEN in

MM SAADE STORE
J?^§f L.G. Smith Blvd. 116- telefoon 22189
«jKHSL GROTE KEUZE IN FIETSEN:
Il iojp> IFV> DRIEWIELERS voor kinderen in prijzen: 44.-, 50.-, 58.-, 70.-

-' /i» Voorts fietsen van 105'"'ll2~'175-"'225""
l| / j Race fietsen voor dames en heren.
%, !Uv'V Tafel en staande ventilatoren van 65.- en 85.-.

Ook voor meubelen slaagt Uin
SAADE STORE. Mooie enduurzame meubelen uit Duitsland, Verenigde Staten
en Venezuela. I
Mogelijkheden om cash of op crediet te kopen.
Geopend: 8.00 -12.00 en 2.00 -6.00 I

Zaterdag de gehele dag. I

Sinterklaas actie
Van het Kind
Voor hetKind

De uitslag was alsvolgt:
lste prijs no. 1433
een jongensfiets
2de prijs no. 3004
een meisjesfiets
3de prijs no. 6518

een damespolshorloge
4de prijs no. 3638

een Radio
sde prijs no. 2460
een Strijkijzer |

M pi Sinterklaas doet zijn inkopen bij ons-j£^^ My^^y BALL BLASTER U^ *éÈt^mÊsÈ^\\^\
±7_W_\ r^J\^ mm\W>~ ~ «hl/ mmwlrl yMflßsJi''^

Li i ü^feSft ’1.1.95 MERCEDES 300 E *

M H P? met afstandsbediening W

+U23cm°fhooa 100KNIKKERS DOKTERSSET VA ’l.l.iT^ kLi ’1.7.50 ’1.2.95 ’1.15.50 |MNL I hSSgfartl -an^pJ^H
met 3 laden, 4 legplanken /.85i* \J ■—/ 'ri^^_j en roede
afmeting: ,_ÏÏ~~""-»i-~«. I

x~_mt^m,-.-mmmr m^^~,.mnVm —s 171x100r^^ xsocm u „ .... 11 witte V.d. AAK _
■j^Jt, kunststo' ■»*?«*,

I (ook leverbaar in 3-deursS |_ W== J j .uitvoering) i|mw——»"— —- ■-—-■- —- <tjwiHi

WWr "^Ëtvi. ■■ ■ n ■iMifiiii mi iii'iiM I

I ...—.■■■ H y-0i

W sladenkast ’.169.- Buro Heidi ’.159- J^J
■ VLOERBEDEKKING MÜK3IIIBK^BUITENLANTAARN IfaC* I l^

I in diversekleuren V^^^^^ ' I La^Ht VN loo.a. blauw, grijs, beige, V ya^, qHEaW ' L I l
L rood, bruin, en rose. « WOK *g 1^■ v.a. ’.34.95 W W 11 HF^H per strekkende meter -4m2 mÊÊÊÊÊK^ ’.19.95 Ifc^C
U Komt vrijblijvend een kijkje nemen. ■
M Voorts: Tuinmeubelen, zitkamer, slaapkamer, L.
M eetkamer, keuken. W
M Doe het zelf gereedschap en materiaal. L
M Hout op maat gezaagd. L
N Kwaliteit - Lage prijzen, H

HYÜDge^ PRIMA AUTO SALES Inc.
ËHSU

zin NU gevestigd in ons nieuwe \

■BPn^BOUSOIWTIIAAT 42A\
Bi f wh«-*-^!S3,S«u*««-*\■I mode"Tlvir/. 15.985.- \
SEW HY"K^^ J

I |^^MNOVEMBER/
|l|pft SPECIAL i

A ETERNIT ASBEST WIT 6.5mm 6' A’ 1. 20.50 ö
fi ETERNIT ASBEST WIT 6.5mm BA ’ 1. 27.50 CS
__\ ETERNIT ASBEST ROOD 5.5mm 6' A’1.16.75

ETERNIT ASBEST ROOD 5.5mm 8' A’ 1. 22.50 P

I PLYWOODÊDAÏBRAZÏL Beide kanten blank. PVH 4mm-1/8"A/l. 17.50 O
PP 9mm- 3/8" A’1.33.50 T
TB 12mm-1/2" A’1.42.50 i
O 18mm-3/4" A’1.60.00 Q
A Gemakkelijk om te zagen, overtuigt U zelf. Supe-
M rieure kwaliteit. m ■
S BÊTÖNPLEK 3/4" RANDiOMNjiËA/LM.bo
I ■ Gegalvaniseerde zinkplaten A’1. 2.25p/ft. W ■I Aluminium platen A’1. 3.75p/ft.

’ Tomatenstraat, Tel.: 23555 H

NOTICE
ARUBAN INVESTMENT BANK N.V.

The subscription period for Class A shares in the Aruban
Investment Bank N.V. hasbeenextended again,untiltheclo-
se of business on Monday 30th November 1987.

Individuals and companies in Aruba who have not yet sub-
scribed now, therefore, have a last chance to do so. Sub-
scriptions have come in well so far, but more are needed.

The Aruban Investment Bank is important for the future of
Aruba.
Prospectuses and Subscription Forms are available at all
the Commercial Banks in Aruba, at the Central Bank, and at
the officeofthe Private Sector Investment Bank Foundation
at L.G. Smith Boulevard No. 66.

I PRIVATE SECTOR INVESTMENT
BANK FOUNDATION.
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BONAIRE AGENDA

kantooruren amigoe: 08.00-12.00/
4.00-1 7.30 uur; zaterdag gesloten.

Telefoon: 24333.

%** spoedgevallen na kantoortijd: 21639,
«2950 en 22316.pageboy: 027-849.
Bankrek. nr. 10.815.445Banco di Caribe.
POLITIE: 100.

ALARMCENTRALE: 115.

Z9^KERTJES verschijnen op dinsdag enynidag en kunnen iedere dag tussen 08.00--12.00/14.00-17.00uur worden opgegeven;■Waive opzaterdag. Alleen zoekertjes, die
°P maandag en donderdagvoor 10.00uur
"nnen zijn, kunnen de dag daarop (dus
ainsdag en vrijdag) verschijnen.

BIOSCOPENBOULEVARDTHEATER■20.15 uur Heat (18jr.).": 20.45 uur Laßamba (14 jr.).URIVE-IN: 20.30 uur Sm verguenza, pero
wnrado(18 jr.).

(nachtdienst)
£abao brug: Sta.Anna, tel.: 28181.rariba brug: San Nicolas, tel.: 45712.

WACHTREGELING DOKTORENoranjestad, Madiki, Tanki Flip, Noord, Tanki
Leenden, Paradera en Sta. Cruz: dokter A."idderstap, Sta. Cruz 362,tel.: 28017.
\°s Chiquito, Savaneta en San Nicolas:*>kter M. Cheung, via Centro Medico SanNicolas, tel.: 48833.Kinderarts: dokter Hart, tel.: 27263/24300(hospitaal).

JJ"TGELE KRUIS: Oranjestad: tel.: 23168;
"oord: tel.: 23425;Santa CruzenParadera:
'«": 28288/25543; Savaneta en Brazil: tel.:J'o2o/48301; San Nicolas:te1.:45906;Da-
(
K°la: tel.: 29008(wijkgebouw), 24444(kan-

toor brandgevallen, ongelukken of
®en of ander ongeluk gelieve
Alarmcentrale op tebellen, tel.: 115)

DIVERSEN
liikl T 'FORMATION CENTER: dage-
J"sgeopend van 07.00-20.00uur; na 20.00

informatiesviaverkeerstoren.
ESSO SERVICE CENTER (Oranjestad):C"uurper daggeopend(alleen geslo-
ot'van zondag 20.00 uur tot maandagmor--96,107.00 uur)

Dokter horacio oduber hospi-

/18-30-19.30uur;
2?NJNGIN WILHELMINA FONDS (tel.:
■^52/22817); informatiecentrum

pTTfoag geopend van 08.30-12.00 uur -"wdenbaaistraat 8 (boven).

n!ÜiE0H|STORIKO ARUBANO: ope-
-1:> n?l,den mandagt/m vrijdagvan 09.00--«U0/16.00-19.oouur;zaterdagvan09.00--'«"00 uur.
R I D'BLIOTECA NACIONAL (ope-

AFrïih I:IAANSE SECTIE, STUDIEZAAL,
rnaa hLINGKRANT" EN TIJDSCHRIFTEN:
Kram 9 ,/m vanaf 07-30 uur <**san ,7" Tijdschriften- afdeling is ook tus--512.00-13.30 uuropen).
J/LENING AFDELING: maandag,

en vrijdag 09.00-11.55/13.30-
-17'nnUur; dinsdagvan 09.00-12.00/13.30-
-('sVÜuur; donderdagvan 13.30-17.30uur" ergens gesloten).

mal*^ 1- SAN NICOLAS: openingstijden
l3art.iV9 ,/m vr'ida9 van 09.00-12.00/
teri in 7' 00 uur; woensdagochtend geslo-
-19 nr? middaguren geopend van 12.30-

-l»rvuUur om 1330 uur uit,enen van boe"
12 óo/iorT,aanda9 ,/m vriJda9van O800"

Puij^T13-00-17.00 uur studiezaalopenvoor

AruhÜf(|tk*tin9 Hulpaan Slechthorenden
EanSi' En9e|andstraat (Lionsgebouw t/o
12nn7.Ub)'is dageliiksgeopendvan 08.30--euo/13.00-16.30uur.
dintaNlS (afd- Oranjestad): 19.30 uur*rmeeting -Bushiri Beach Hotel.

JjNjEUWAPOSTOLISCHEKERK (Schu-
12):19.00 uurkerkdienst.

<jfeDAO''
GPuf'-.fP'NGSCENTRUM GEESTELIJK
Tiaann ICAPTEN «MANNAOBRA»:eIke"ur(ili 9 en donde''dag van 09.00-12.30
heto:T9enn9id °mProducten te kopen intester6 Söoouwvan «Bibito Pin», t/o Pre-kerk, PiedraPlat.

TELEARUBA
WOENSDAG: 18.00Thundercats:«Ex-
calibur»; 18.30CNN international news;
19.30 Memoria; 20.00 Telenoticias;
20.30 Live forum in het kader van de
Aids- campagne; 21.30 Documentary:
«Fifth estate»; 22.00 Telenovela:
«Venganza deMujer: 22.45Larry King
show; 23.10 Showbiz today (CNN);
« 30 Sluiting.

°ONDERDAG: 18.00 Ghostbusters;
18.30 CNN international news; 19.30
Memoria; 19.55Sportkrtto; 20.00 Tele-
noticias; 20.30 Miniserie: «Woman ol
substance» (6); 21.30 De Brekers:

«Venganza deMujer
22.45Larry King show; 23.10 Showbiztoday (CNN); 23.30Sluiting.

Minister Vos: historischfeit
Aruba unaniem als
Interpol-lid aanvaard

ORANJESTAD — Minister
van Justitie, Watty Vos,
meldde gisteren uit Parijs,
dat Aruba unaniem geaccep-
teerd werd als nieuw lid van
de Interpol. De vergadering
in Parijs werd bijgewoond
door 383 afgevaardigden uit
verschillende landen.

Tijdens eenreceptie, diena de
officiële openingvan devergade-
ring plaatshad, overhandigde
minister Vos namens de Aru-
baanse regering een geschenk
aan de Franse ministervan Bin-
nenlandse Zaken, onder wie de
politie ressorteert en diebekend
staat om zijn sterkebeleid tegen
de drugshandel en het terroris-
me. Na de toelating van Aruba
alsnieuwlidvolgde de overhan-
diging van de Arubaanse vlag
aan de Interpol-voorzitter, John
Simson.

Minister Vos en commissaris
van politie Roland Peterson
voerden besprekingen met ver-
schillendepersonen,onder ande-
ren de Argentijnse vertegen-
woordiger Albero Silva, die be-
last is met alle Interpol- nieuws
en met de verspreiding hiervan
in de landen in deregio. "Nu we

bij de Interpol zijn aangesloten
worden de contacten nauwer en
de drugsbestrijding effectiever
dooreen veel snellerecommuni-
catie, omdat alle benodigde in-
formatierechtstreeks naar Aru-
bakomt", aldusministerVos.

De minister noemde de aan-
sluitingweer een historisch feit
voor Aruba, vooral door de wijze
waarop Aruba unaniem aange-
nomen werd.

ORANJESTAD - Bij het
Aruba Hospitality trade and
training center /Bushiri Beach
resort werden 21 werknemers ge-
huldigddievijfjaarindienstwa-
ren. Namens deregering en het
AHTTC/BushiriResort bracht
de heer Ronny Koolman een
dankwoorduitaande2l werkne-
mers voor hun inzet waardoorzij
detoeristenindustrie doordiken
dun wisten te steunen.

Rapport over
regels voor
speelscholen

ORANJESTAD — De
werkgroep «Zorg en Begelei-
ding van hetkind» heeft aan
de minister van Welzijnsza-
ken, mr. Mito Croes, het rap-
port «Bon cuidoy guia» over-
handigd.

Dit rapport geefteenblik opde
huidigesituatiebij de speelscho-
len en crèches op Aruba. Hierin
worden ook suggesties gedaan
ten aanzien van de beleidsvoe-
ring en wettelijke regeling van
hetwerk metkleinekinderen.

Minister Croes heeft het de-
partementvanSociale Zakenop-
gedragen een initiatieftenemen
om binnen de overheid deeerste
voorbereidingen tetreffen, dieer
toe zullen leiden een goede zorg
en begeleiding van het kind te
garanderen.

Caribe's carnaval
ORANJESTAD — Van hetca-

ranavals- comité van de Caribe-
club wordtvernomen dat declub
aan de grote carnavals- parade
zal deelnemenmet een groep, die
in het teken staat van «Caribes
Valantine Day Fantasy». De
plannen voor de carnavals- vie-
ring 1988zijnafgeronden zullen
spoedig worden bekend ge-
maakt.

TV-forum over AIDS

ORANJESTAD — Op TeleA-
ruba wordt vanavond — in het
kader van deAids- campagne—
een forum gehoudendoor dokter
Cyrill Zaandam, Marcelino de
Windt en drs. José Fernandez
Perna. Het programma begint
om half negen. De telekijkers
kunnenvia detefefoon hun vra-
gen stellen aan de drie heren.
Hetprogramma duurt een uur.

Adviseurs van regering: in belang van efficiency

Reorganisatie douane bepleit
ORANJESTAD—In hetka-

der van de technische bij-
standhebbendeNederlandse
experts Rodenburg en Ever-
wijn een rapport opgesteld
waarin adviezen worden ge-
geven omhetdouanekorpsop
Aruba te reorganiseren.
Daardoorzaler efficiënter ge-
werkt kunnen worden.

Minister van Financiën, Ar-
mand Engelbrecht, besprak
gisteren metde directeurderBe-
lastingen, de inspecteur van in-

voerrechten en accijnzen het
rapport, dat ook met de leiding
van douane en de afdelingschef
wordt besproken. Over twee we-
ken wordt weer een bespreking
over het een en ander gehouden.

In een gesprek metde Amigoe
vertelde minister Engelbrecht
dat in verband met dereorgani-
satie en het structurering van
het douane-apparaat door deex-
perts verschillende punten naar
voren werden gebracht. Hierbij
werd de nadruk gelegd op het
doeltreffend en doelmatig laten

functioneren van het douane-
korps. Met nadruk werd gesteld
dat het korps niet alleen in de
sfeer van dienstverlening moet
worden gezien, maarvooral ook
zijn controlerendetaak, die over-
al op het eiland zal moeten wor-
den opgevoerd. Deze controle
moetzodaniggeschieden, dathij
een vlotte dienstverlenign en af-
levering van goederen aan het
bedrijfslevenniet belemmert.

Vaststaat wel datverschillen-
de wetten en bepalingen —waarvan enigen dateren uit
1908 — veranderd moeten wor-
den of aangepast aan de eisen
van de tijd. Een nieuwe struc-
tuurwordtvoor hetdouanekorps
voorgesteld waardoor efficiënter
gewerkt kan worden, hetgeen
niet alleen in belangvan de ge-
meenschap is, maar ookvan het
douane- personeel zelf.

Bij debespreking van gisteren
was ook de Berenschot- expert
aanwezig. MinisterEngelbrecht
vertelde nog dat de Nederlandse
experts, die zich in Nederland
ook metreorganisatie bezig hou-
den, verzocht zullen worden in
het kader van de technische bij-
stand Aruba te helpen wanneer
de voorgestelde reorganisatie
doorgevoerdgaat worden.Er zijn
verschillende aanbevelingen ge-
daan, die nu snel uitgevoerd
moeten worden, aldus de be-
windsman tegenover deAmigoe.

ORANJESTAD — Inde ver-
gaderzaal van de ministerraad
heeft ministervan Justitie Watty
Vos, aan 37personen — die een
verzoek daartoe deden — het be-
sluit uitgereikt houdende hun
naturalisatie tot Arubaansebur-
gers. De ministergafdaarbij uit-
leg aan de nieuwe burgers van
hunrechten enplichten.Bij defo-
to:de37personen methun besluit
enminister Vos in het midden.

Misverstand uit weg geruimd
Aruba bestudeert ontwerp- verdrag
drugs-bestrijdingWillemstad-Bogota

ORANJESTAD—Uit debe-
antwoording van de vragen
bij de begroting van 1988,
waarbij Statenleden vragen
stelden over een overeen-
komst metColombia ten aan-
zien van drugsbestrijding en
deColombiaanse gedetineer-
den, laat de regering horen
datondanks het feit dat deze
kwestie vorig jaar tussen de
Antillenen Arubauitvoerig is
besproken er een mis-
verstand ontstond.

Dit als gevolgvan een commu-
nicatie- stoornis tussen Neder-
land en deNederlandse Antillen
zodat deAntillen er abusievelijk
vanuit gingen datAruba en Ne-
derland voorlopig nog niet be-
trokken wilden worden bij debe-
sprekingen. Daar het in de be-
doeling ligt, dat de tot stand tekomen overeenkomst (inzake de
bestrijding van dehandel in ver-dovende middelen en overbren-
ging van gevonniste personen)
gaat gelden tussen Colombia en
het gehele koninkrijk, zullenNederland en Aruba naar allewaarschijnlijkheid wel betrok-ken worden bij een eventueletweede onderhandelings-ronde.Dat hangt af van de inhoud
van het ontwerp, datop dit mo-
ment ter tafel ligt. De Neder-lands- Antilliaanse regeringheeft opdinsdag20oktober 1987het onderhavigeontwerp aan zo-wel de Nederlandse als Aru-baanse regering doen toekomen.Indien na bestudering van dit

stuk blijkt, datzowel Nederland
als Aruba met de inhoud ak-
koord gaan, dan hoeft er geen
tweede onderhandelings- ronde
tekomen enkan hetontwerp on-
dertekend worden voor alle drie
koninkrijksdelen.

In berovingszaak
negen aanhoudingen

SANTA CRUZ -Door deaanhouding van A.P. en F.P.
is het aantal personen, dat
vastzit in verband met de
overvalvan deEsso-pompbe-
diendete SantaCruz, waarbij37 mille werd buitgemaakt,
gestegen tot negen.

Naaraanleiding van verhorenging derecherche naar de omge-ving van Macuarima, waar deoverall van de overvaller werdgevonden alsmede de geldzak,
dienaar de bank werd gebracht.
De recherche heeft inmiddels
weer wat van het geroofde geld
kunnen terugvinden. Het onder-
zoek duurtvoort.

Plannen voor
verfraaien van
Nassaustraatrond

ORANJESTAD-Deplannen
om de Nassaustraat te verfraai-ienzijn indusdanig stadium, dat
aan Elmar, Setar en WEBopdrachten werden gegeven omdenoodzakelijke maatregelente
treffen dat draden en leidingen,
dienu nogbovengronds zijn, on-dergronds komen. Niet ver-
wacht wordtdat dekomende we-
ken met de nodige drukte in deNassaustraat met dewerkzaam-
heden zalwórdenbegonnen doch
gewachtzal worden tot begin ja-
nuari om dan met de nodige
spoed dezewerken uit te voeren.

Bij overheid
293 verzoeken
voor vestigen
van bedrijven

ORANJESTAD — In depc-
riode van 1 januaritot en met
27 oktober 1987 werden door
de regering 293 verzoeken
voorvestiging vannieuwe be-
drijvenop Aruba ontvangen.

Het aantal verzoeken is als
volgt verdeeld: off-shore bedrij-
ven zestig; kleinhandel zeven-
tig; dienstverlening 54; horeca-
bedrijven 32;groot-, commissie-,
agenturenhandel achttien; hol-
ding-, beleggings- maatschap-
pijen zeventien; kleinindustrie
zeven; aannemers- bedrijven ze-
ven; onroerend goed negen; wa-
tersport en andere recreatie
acht; ambacht één;medische/ge-
zondscentravier;krediet- instel-
lingen twee; verhuurbedrijven
één; verzekerings- bemiddeling
en tandtechnische laboratoria
twee. Total aanvragen293.

Programma Aruba
Dolphins gewijzigd

SAVANETA — Zwemvereni-
ging Aruba Dolphins heeft de
voor aanstaande zondag aange-
kondigde zwem-en windsurfing-
wedstrijden en seafood- verkoop
uitgesteld. Dit gebeurt in ver-
band met rouw. De nieuwe da-
tum is zondag6 december.

Mariachi Universo
ORANJESTAD — Onlangs is

een nieuwe mariachi- groep op-
gerichtvoor het spelenvan Mex-
icaanse liedjes — Mariachi Uni-
verso — en bestaat uit: Frank
Croes, Cathey Werleman, Man-
doCroes, Rey Lampe, Roly Wer-
lemanen MarioCroes. Vrijdaga-
vond wordt er in Indian Rock
Garden een presentatie gegeven
voor genodigden.

Aangepastaanplaatselijke omstandigheden

Regering: over visserij-
project nog geen beslissing

ORANJESTAD— Over het
visserij- project, dat door de
regering tijdens het laatste
bestedingsoverleg metminis-
ter drs. Jan de Koning werd
ingebracht, isnoggeenbeslis-
singgenomen.

De regeringzet aan de Staten
uiteen dateenbeslissing voorlo-
pig werd aangehouden omdat
hetdewens van minister DeKo-
ningis, dat ditprojectmeer moet
aansluiten op de lokale visserij
van ditmoment. Eenen ander is
inmiddels besproken met de Ne-
derlandse vertegenwoordiger
voor Ontwikkelings-samenwer-
king.

Afgesproken werd dat nader
contact zou worden opgenomen
met deonlangs opgerichtevisse-
rij- coöperatie «Arupesca», het-
geen inmiddels is geschied. Ge-

bleken is, daterreeds contacten
bestaan met een Venezolaanse
werf, dievooreenzeervoordelige
prijs vissersboten van ongeveer
zesentwintig voet zou kunnen
leveren. De gedachten gaan te-
vens uitnaar de constructie van
eenwat groter schip—ongeveer
vijfendertig voet —alsonderzoe-
kings- en trainingsschip, welk
schip tevens geschiktzal zijnom
goedkoop aas uitVenezuelaover
te varen.

De economische vooruit-
zichten voor de lokale vissers
zullen hierdooraanzienlijk ver-
beteren. Deregering wil dit jaar
nog een en ander afronden,
waardoor een aangepast project
tijdens het bestedingsoverleg
van januari 1988 met minister
drs.De Koning kan worden be-
sproken wat dus hopelijk goed
gekeurd zal worden.

TeleAruba: alleen om geduld gevraagd

PPA krijgt zendtijd
ORANJESTAD — Uit een

verklaring van de directie
van TeleAruba blijkt dat er
voor PPA- voorzitter Benny
Nisbet geen enkelereden was
om met een rechtszaak te
dreigen, omdat hij in eerste
instantie geen zendtijd voor
dePPA kon krijgen.

Dezezendtijd—waarvoorNis-
bet 18 november het verzoek
deed — werd de heer Nisbet ge-
weigerd. Wel werd de heer Nis-
bet verzocht even geduld te heb-
ben totdat de directrice was te-
ruggekeerd en totdat de juri-
disch adviseur de directrice in

deze van advies had gediend.Dit
gebeurde gisteren waarna de
heer Nisbet direct op de hoogte
werd gesteld van het besluit dat
aanzijnpartij welzendtijd ter be-
schikkingzal worden gesteld.

Intussen had de PPA via zijn
advocaatmr. Denzreeds een kort
geding aangespannen omdat
men niet langer geduld kon
opbrengen om op het advies van
TeleAruba te wachten, welke
nimmer aan Nisbetzendtijd wei-
gerde, doch alleen verzocht even
af'te wachten. Nu lijkt het kort
geding overbodig te zijn ge-
worden.

Filmfestival
overpositie
van de vrouw

ORANJESTAD — Fundas-
hon Mamona, de stichting
voorArubaansevrouwen, or-
ganiseert op zondag 29 no-
vember een filmfestival in de
Nationale bibliotheek.

De films hebben als thema's:
depositievan devrouw in dever-
schillende situaties, zoals op het
werk, in het huwelijk en de kin-
derverzorging. De films worden
simultaan in drie verschillende
zalen vertoond vanaf tien uur
's morgens tot drie uur 's mid-
dags. Ook zullen er gedurende
dezelfde tijdenkinderfilms wor-
den gedraaid. Er wordt een
entreeprijs gevraagd, maar kof-
fie en gebakzijn dan ook gratis.

MEP: bevolking dupe
verhuizen diensten

ORANJESTAD—In een te-
legram aan premier mr. Hen-
nyEman spreektNelsonOdu-
ber als MEP- fractieleider in
deStaten zijnbezorgdheid uit
over de slecht geplandeen
overhaasteverhuizing van de
directievanArbeidvan Oran-
jestadnaar SanNicolas.

Hij is van mening dat van het
op deze wijze verhuizen om al-
leen maar de politiek te dienen
de bevolking de dupe wordt.
Hierdoor heefthetpubliek enige
dagen geen gebruikkunnen ma-
ken van de diensten van dit de-

partement. In een verklaring
gaat deMEP- leider nog een uit-
voering in op deze gang van za-
ken, waarbij denodigeverwijten
worden gehoord, die vooral aan
het adres van de AVP zijn ge-
richt.

Vele van deze verwijten wer-
den reeds afgelopen weken in
andereverklaringen geuit.Hij is
niet te spreken over het feit, dat
de ministers de wereld afreizen,
terwijl er geen geld is om perso-
neelvan deTAV tebetalen, geen
subsidiemeerisvoor TeleAruba,
APA en Arubus. De onderstand
wordt in de begroting met vijf
miljoen verlaagd, terwijl een be-
dragvan tien miljoenflorin min-
der voor lonen en salarissen
wordt geraamd omdat derege-
ring vele werknemers naar huis
wil sturen,terwijl anderzijdswel
250 nieuwe mensen in dienst
werden genomen.

De vakbonden, diein 1985 ge-
holpen hebbendezeregeringaan
de macht te helpen, krijgen van
de heer Oduber het advies die
regering nu ter verantwoording
te roepen over de huidige gang
van zaken.

Uitstel vergadering
basketball-referees

ORANJESTAD — De ABO-
commissieheeftbesloten devoor
donderdag 26 november aange-
kondigde vergadering met de
basketball- referee's en officials
uitte stellen.Dit gebeurt in ver-
band met definale-ronde van de
veteranen basketball- competi-
tie, die nu aan de gang is. De
nieuwe datumvoor de vergade-
ring is dinsdag 1 december om
achtuur in devergaderzaal van
het Wilhelminastadion.

Op grond van rechterlijk vonnis
PPA herhaalt verzoek voor
Staten-zetels Werleman-Jansen

ORANJESTAD — In lange
telexboodschappen doet
PPA-voorzitterBennyNisbet
weer een beroep op de PPN-
Statenleden, Werleman en
Jansen, om hun Statenzetels
ter beschikking van de PPA-
te stellen aangezien zij voor
de PPA gekozen werden en
nietvoor de PPN.

Voorzitter Nisbet baseert dit-
maal zijn verzoek op het vonnis
van het gerecht ineerste aanleg
en het beroep voor het Hof van
Justitie, waarbij hetvonnis van
het gerecht in eerste aanleg niet
vernietigd werd. Zoals bekend
waren de PPA- leden Juancho
Lampe en Roland Croes bij de
rechter in verzet gekomentegen
hun schorsing alsPPA- ledenen
werden zij in het ongelijk ge-
steld.

De heer Nisbet wijst er deSta-
tenleden Werleman en Jansen
op,dat in hetlevenvan iederepo-
liticus wel eens moeilijke mo-
menten voorkomen, waarbij be-
slissingen moeten worden geno-
men waardoor men zijn groot-
heiden karakter kan tonen. Bei-
de Statenleden kunnen dit doen
door de zetels aan hun partij te-
rug te geven. "Zoals ik mijnpoli-
tieke gang van zaken heb geac-
cepteerd, zo zullen jullie dat ook
moeten doen", aldus de PPA-
voorzitter aan de Statenleden
Werleman en Jansen.

Inschrijving voor
bouw overheids-
kantoor San Nicolas

SAN NICOLAS — Bij de
aanbesteding van het tweede
overheidskantoor in San Ni-
colas — dat gebouwd wordt
op het terrein ten westen van
het Principal Theater —schreven vijf aannemers in.

Hierbij bleek Geerman Con-
struction met 2.230.000florin de
laagste inschrijver. De overige
bedrijven schreven als volgt in:
Bouwmaatschappij Aruba
2.580.000, Albo 2.715.800, Dijk-
hoff 2.399.760 en Van Kessel
Construction 2.886.340 florin.
Deze inschrijvingen waren over
het algemeen lager dan de ra-
ming van DOW, 2.150.000 flo-
rin. De bedoeling is om volgende
maand met de voorbereidingen
te beginnen en begin januari—18 decemberbegint debouwvak-
vakantie— met de bouw.

Inmiddels is de bouw van het
andere overheidskantoor aan de
Torenstraat gegundaan detwee-
de laagste inschrijver, de Bouw-
maatschappij Aruba. Zoals be-
kend trok de laagste inschrijver
Arends Construction zich na de
aanbesteding terug.

Tekenwedstrijd
bij derde lustrum
van luchthaven

ORANJESTAD—Ter gele-
genheidvan het vijftien- jarig
bestaan van de Aeropuerto
Reina Beatrix wordt een te-kenwedstrijd georganiseerd
voor kinderen van de ba-
sisscholen van zes tot twaalfjaar.

Er zijn verschillende prijzenbeschikbaar gesteld. De teke-
ningen moeten uiterlijk 4 de-cember worden ingediend op deluchthaven. Op 6 december
wordt een tentoonstelling ge-
houden van alle tekeningen en
zullen de prijzen worden uitge-
reikt. Bij mevrouw Lucia Fer-
nandez (tel.: 24800, toestel 137),
op de luchthaven zijn nadere ge-
gevensover deze tekenwedstrijd
verkrijgbaar.

> '^COMPLETE \) AIRCONDITIONING J] &{ REFRIGERATION( PARTS & SUPPLIES
VDRIERS 'EXPANSION VALVESJ COMPRESSORS" COPPER TUBING
J' VIRGINIA CHEMICALS ' SOLDERS ,
\ ' ELECTRIC MOTORS 'C (
i TEARASAN.V„ 22IBB ■'V. K. Onnestraat34 "<

C7m
>__±m%4J_/\ Voor Uw
jra& h bruidsfoto's
_?%§_] I^-^ï) ofw«H»-TlJ^sV- 9«l»fl«nh«id

Yt? staan wijc:-^ voor U klaar.

OCHECKPOINT
«ICOLOR

Columbusstraat_Uw beroepsfotograaf

5AMIGOEWO€NSDAG 25 NOVEMBER 1987



Igor Kappel dam
én

schaakkampioen

ORANJESTAD — In deNati-
onale bibliotheek organiseerde
IDEFREvoor heteerst een dam-
en schaaktoernooi voor scholen.
Hetgeheelhad eenzeergeslaagd
verloop. De grote uitblinker was
IgorKappel van Colegio Aruba-
no, die zowel bij dammen als
schakenkampioen werd.

ZOALS REEDS WERD bericht,
heeft de heer Jan Schilders na
ruim zestien jaardienstverband
met Unicon/AntilleanMercan-
tile dehardware-enaannemers-
sectorverlaten en heeft gekozen
voor de toeristen- industrie,
waar hij tot adjunct- directeur
van TOTT Resorts werd be-
noemd. Als zijn opvolger is be-
noemd de heerP. Groenendijk,
diena eentiental jareninhetCa-
ribisch gebied en meer recente-
lijk in Centraal-Amerika ge-
werkt tehebben, zich nu metzijn
gezinop Aruba vestigt. De heer
Groenendijk begon zijn carrière
in 1978 als assistent- controller
Ceteco voor de vestiging in El
Salvador. Na een verblijf in res-
pectievelijk Nicaraguaen Gua-
temala, werd hij overgeplaatst
naar de DominicaanseRepu-
bliek waar hij tot eind 1982 als
controller heeft gewerkt. Daar-
na werdhij opnieuw haarEl Sal-
vador overgeplaatst, waar hij
naast het financiële manage-
ment voor deze vestiging aldaar
ookNicaraguaen CostaRica on-
der zijn hoede kreeg. De ver-
antwoordelijkheid voor devesti-
ging op Aruba noemde de heer
Groenendijk in zijn eerste ge-
sprek met deAmigoe "weliswaar
eenklein land,maarvol metmo-
gelijkheden". Hetbetekent voor
hem een nieuwe uitdaging,
waaraan metvolle moeden veel
enthousiasme zal worden be-
gonnen.
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ARUBA DAILY
ENTERTAINMENT

-^^pËte^ Gezellig uitgaan, wij zijn
(aT/f'lfff'ffi geopendvan 21.00 uur tot 06.00 uur.

jP^fdP^ Gezellige sfeer, goede service.

J^A/ De bestePizza haalt ofeet U bij
■lq. smithBlvd. Go/pare PïSSA
D^Kitetab' Take away tel.: 33541 ALWLM
ran Arab* Geopendvan 11.00 a.m. tot 06.00 a.m.

YOU ARE INVITED
to dine at one of Aruba's top
restaurants

fAFUUHJfTO
Wilhelminastraat 7

Daily from 6.00-11.00
Meat and fish, lightly seaso-
ned, grilled and served on a
marble stone.
For reservations call:

24544

©GOLDEN TULIP
ARUBA CARIBBEAN
RESORT & CASINO

FANDANGO NIGHTCLUB
proudly presents:
THE LADIES OF THE 80s
a LAS VEGAS revue with 4
leggy female dancers, THE
LATIN COWBOYS & the ex-
citing juggler JOHN-JOHN
daily curtaintime 10.30 p.m.

except Mondays
Club openfrom 8:00 p.m. till 2:00a.m.

Cover charge show-time$5 min. 2 drinks
For reservations please call 335551

Gezellige sfeer, goede service
vindt U in Wij verwachten Uvoor lunch

RESTAURANT (12.00-3.00), HAPPY HOUR
r\TV>O (6.00-7.00) of dinner (18.00-

I C^ÏtoO^^©H Telefoon 22977 of 27833.
f 1 &

I Boulevard
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TEKOOP AANGEBODEN
ARUBA

LADANIVAJEEP
Bj. 1984

Vraagprijs A/1.2800.-
Jaburibari 16-Tel.: 31553

//JÈfT* HUBERT SALAS & CO.
bJyZ_ (ARUBA) N.V.

maakt aan al haarkliënten en hetpubliek in
het algemeen bekend, dat zij werd be-
noemd tot:

EXCLUSIEVE AGENT
van

/ JLI \ CONTINENTAL MILLING COMPANY
\f*> i J Netheklands Antilles N.V.
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s >

I The Worlds Best-Loved Imported Wine. I
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DYNAMIC PERSONS
Needed for

our Marketing Department

Requirements:

— Good communication abilities
— English is a must— Earning: Unlimited Potential

Call for information or appointment
Tel.: 23202 from 9 - 5 p.m.

When applying in person ask for Oscar

ARUBA ART CIRCLE
Proudly Presents I.

Friday, november 27, at 8:30 p.m.
in

H Cas di Cultura W\Wm\
Q HARCLD MARTINA
MuM mWM
El DC RCEERT ECJER H

Efl in a dvo—piano recital with works by: EÉfl
W!-\\ ■ MOZART (Fuga in C mineur X.426)- RACHMANINOFF (pianosuite no. 2 Opus 17)

■ ROJER (six antillean concert waltzes) VSV
_\^_ TicketsAf.14."(youth Af.lC.—) jMJ
Hefl on saleatbookstores andon the evening of the performance.

Bij exploitvan mij, NORMAN E. HART, deurwaarderbij het Gerecht op
Arubavan de23ste- november 1987,waarvaneen afschrift isgelatenaan
deE.A. HeerOfficiervan Justitieop Aruba, die hetorigineel voorGEZIEN
heeft getekend, is aan:LEODORA ROSARIO MARTINEZ, thans zonder
hoofd of werkelijkverblijfin deNederlandse AntillenopArubaen ofelders;

BETEKEND:
een grossevan hetvonnisvan 21 oktober 1987- waarbij tenverzoekevan:
WINSTON GEORGE REXFORD HASSELL, wonende op Aruba, de
echtscheiding is uitgesproken, tussen partijen op 27 mei 1972 te Santo
Domingo, DominikaanseRepubliek -met elkander gehuwd.

N.E. Hart, deurwaarder.

BEKENDMAKING:
De Ministervan Justitiemaakthierbijbekend dat,in verbandmet deviering
van de jaarwisseling,geenvergunning isvereist voor het afstekenof wer-
pen van vuurwerk op of aan de openbare weg op 31 december 1987na
18.00uur en op 1 januari 1988onder de voorwaarden dathet afsteken of
werpen niet mag geschieden:

a. binneneen afstandvan 250m. van een kerk gedurendedetijd dat
daarineen godsdienstigebijeenkomstwordt gehouden;

b. in deonmiddellijkeomgeving van hetDr. Horacio Oduber Hospi-
taal;

c. binnen een afstand van 250m. van de fabrieksterreinen van de
gelegenaan deLago-Concessie, deW.E.B. fabrieken te Balashi,
Industrie terreinen Smith Boulevard en de haventerreinen te
Oranjestad en Barcaderavoorzover betreft hetafstekenvan vuur-
pijlen;

d. binnen eenafstandvan 25m.van benzine-stations en overigebe-
drijven;

e. in het gedeeltevan de Nassaustraat gelegen tussen deEmma-
straaten deA.LacleBoulevarden deaan dezewegaangrenzende
zijwegen;

f. zodanig datdaardoorgevaarontstaat ofkan ontstaan voor dege-
zondheid van personen of dieren alsmede deveiligheidvan per-
sonen ofgoederen.

Deverkoopvan vuurwerkaan hetpubliekzal opaanvragewordentoeges-
taan op29,30en 31 december 1987, metdienverstande dataankinderen
beneden de leeftijd van 12 jaren geen vuurwerk mag worden verkocht of
afgeleverd.

Degenen die voornemens zijn vuurwerk te gaan verkopen en derhalve
daartoeeen vergunning behoeven, kunnen vanaf heden debenodigde
formulieren bij deOnderafdeling CentraleAdministratieaan hetPolitiebu-
reau te Oranjestad afhalenen deze uiterlijkop4december 1987bij
voornoemd bureauinleveren.Formulieren dielaterworden ingeleverdzul-
len nietin behandelingworden genomen.
Bedoelde aanvraagformulieren zijn te verkrijgen bij deOnderafdeling
CentraleAdministratie aan hetPolitiebureau te Oranjestad,van maandag
toten met vrijdag van 08.00uur -11.30 uur en 13.00uur -15.30 uur.

De GouvernementsopslagplaatsteWela, is voor hetafhalenvanvuurwerk
geopend op 22,23 en 24 december 1987van 07.30 uur -12.00 en van
13.30uur -16.00 uur.
Het nietverkochte restant vuurwerkmoet op 4 januari1988tussen 08.30
uur en 12.00uur door devergunninghouder worden teruggebrachten af-
geleverd in Voornoemde opslagplaats.

Oranjestad, november 1987.
De Minister van Justitie.
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Datum verschoven
Deur blijft open
voor Noord-Korea

TOKIO — lOC-voorzitterJuan Samaranch sluit de mo-
gelijkheid nietuit, datNoord-Korea mag meedoen aan de
Olympische Spelen van Se-
oul» ook al schrijft het land
Ochnietin voor 17januari.Op
die datum sluit de inschrij-
yuig officieel.

verklaarde in Tokio
«at de Noordkoreanen hem bij
zijnbezoek aan hetChineseKan-
ton hadden gevraagd de deur
Y°or onderhandelingen nietjjichtte gooien.Noord-Koreaeist
"jat de Olympische Spelen wor-

den verdeeld tussen Noord en
met het argument dat de

°Pelen toehoren aan hetKore-aanse volk. Vier bespre-
*ingsronden in het lOC-
noofdkwartier tussen beide lan-«enhebbentot geenresultaatge-

Noord-Korea heeft nog steeds
ttlet geantwoord op het laatste
aanbod van het lOC om vijf
Olympische evenementen te or-
ganiseren. Samaranch: "We"toeten optimistisch blyven. We
v?rwachten dathetantwoord po-
sitiefzal 2ijn.»Zelfs in het geval dat Noord-Korea akkoord gaat, zullen er
"jog diverse zaken moeten wor-den geregeld,zoalshet openstel-
len van de grens tussen beidelanden voor alle 25.000 ledenyan de Olympische Familie.iJaarbij zijn zevenduizend jour-
nalisten inbegrepen. Ook moet
"an de mogelijkheid wordenbe-Proken, dat deteamsvan debei-
"e Korea's gezamenlijk aan de
"openingsceremonie deelnemen.

VOETBAL/ GENEVE — De
voormalige Westduitse interna-
tionalKarl-Heinz Rummenigge
is opnieuw uitgeschakeld. Hij
liep een gescheurdebuikspier op
en moet zekerenkelewekenrust
houden. Rummenigge, die door
blessures niet aan de ver-
wachtingenkon voldoen bij Inter
Milan,speelt sindsenkelemaan-
denbij Servette in Zwitserland.

0-0-0-0-0
AUTOSPORT/ROME—De Ita-
liaanse autocoureur Alessandro
Nannini volgt komend seizoen
zijn landgenootTeoFabi opby de
Formule 1-renstalBenetton. De
28-jarigeNannini, een broervan
roek-zangeres Gianni Nannini,
heeft 31 Grand-Prixwedstrijden
gereden voor Minardi. Bij de
Westduitse firma Zakspeed
volgt de 23-jarigeBernd Schnei-
der Martin Brundle op. De Brit
keert terug naar de sportwa-
gens.

Albert van Trikt
winnaar Scorebord nr 13

Albert van Trikt wonende weekprijs. Albert van Triktaan de Phoenixweg 7, isna lo- kan ten Amigoe kantore op*lng de winnaar geworden Scherpenheuvel z/n langs
*o het Amigoe Scorebord- komen om zijn desbetreffen-
°rmulier nummer 13 en ont- deprys op te halen.

„angt daardoor de aan het Hieronder de standenlijs-Scorebord verbonden ten in de beide Nederlandse
voetbal- afdelingen:

EREDIVISIE
PSV 6 6 0 0 12 24- 4
$ax 6 5 1 0 11 19- 9*C Twente 7 3 3 1 9 13- 7*VV 6 2 3 17 7-4ïjaarlem 6 3 12 7 9-8*eyenoord 6 3 12 7 10-11
S^aJC 7 3 1 3 7 14- 8
f.0ltSitt 7 2 3 2 7 13-13"en Bosch 7 3 13 7 8-9Oen Haag 6 2 2 2 6 8-6
£EC Zwolle 7 2 2 3 6 11-16
Oroningen 7 14 2 6 9-15WillemII 7 2 2 3 6 5-11
3>arta 6 13 2 5 3-4*CUtrecht 7 13 3 5 5-9

'67 7 12 4 4 8-17
OS'79 6 0 3 3 3 7-12
v°lendam 7 115 3 5-15

jgßSTEDrvisre£XC 15 15 0 0 30 47-13X^ndam.. 13 8 3 2 19 26-15
14 7 5 2 19 27-17MVV r
13 8 2 3 18 25-10

"\ 15 6 5 4 17 32-27
.14 6 2 6 14 30-27kAEa gies.;;;;;; 14 5 4 5 u 25-23

MC 14 5 4 5 14 23-24«eerenveen ...14 5 3 6 13 26-24
NEC 14 5 3 6 13 31-30
ielstar.. ■ 14 5 3 6 13 23-26*®C 14 4 4 6 12 23-28

....14 4 4 6 12 24-30
13 4 3 6 11 26-36*;mmen.. "" 14 3 4 7 10 17-24
14 3 4 7 10 14-22

helmond SP '....U 1 8 5 10 9-19
2.VV 13 3 3 7 9 22-30tleracie8 ....;;;;;;;;;;;";";;";...i4 2 2 10 6 13-38

i' PSV -Roda JC 2-ITI
?-g79-Sparta / T 2J-VW -Den Bosch 1-OTI
*" Volendam - Feyenoord 1-2T 2

Willem II 2-2 T3
JAjax - PEC Zwolle 6-4 TI
J Oen Haag-Haarlem 0-3 T 2
Slecht- Groningen " 2-2T3
a-Twente-AZ 5"0T1

JjRSTEDIVISIE o
ll" HaniDuur" Graafschap I_2T 2
ii- Vitesse - Eindhoven - T3
** Veendam-MW - T 1
f^IGOE-SCOREBORD UITSLAG:

KLM-KANSHEBBERS:

" o. Capello — Argusweg 9
O. van Geest

Mercuriusstraat 18

" — Cassandraweg 20
5'f van Haren — Kaya Kolonchi 25
6' *;"& van Henneigen — Gladiolenweg 18
7- van 't Hof — Admiraalsweg34

8 i^a111? — Trompetbloemweg 15
g- — Schoutbij Nacht

10 pornelia Maduro — Nieuwstraat 29 Aruba
11 — Redaweg3B 2x
12 a*0**011 — Artillerieweg 17
13 k Petr°nella — Sta. Cruz 37 Aruba
14 p ■**°driguez — Avesweg 11
15 it r̂ Smit — Flairaweg 11
W I'iuWG- SniJder — v Staverenweg 11
1? pi rt v- Trikt — Phoenixweg 7

*^winTromp — Westpunt 3 Aruba

Engelsman Campbell

Sparta heeft
nieuwe spits

ROTTERDAM — De Rot-
terdamse eredivisieclub
Sparta heeft de Engelse spits
Greg Campbell gecontrac-
teerd voor anderhalfjaar.De
22-jarige aanvallerwerdvoor
een relatief bescheiden ver-
goedingssom overgenomen
van West Ham United.

Sparta was door een tip geat-
tendeerd op de kopsterke
Campbell. De Rotterdamse
scouts, die hem in Londen beke-
ken, waren onmiddellijk gechar-
meerd van de typisch Engelse
spits, die wel voelde voor een
avontuur ophet continenten het
afgelopen weekeinde op Span-
gen werd verwelkomd.
Campbell speelde met het twee-
de elftal een oefenwedstrijd te-
gen zaterdag-eersteklasser Ba-
rendrecht en scoordeprompt. Als
de Engelse voetbalbond
Campbell nog deze week vrij-
geeft en de medische keuring
naar wens verloopt, zal hij ko-
mend weekeindein het thuisdu-
el tegen landskampioen PSV in
de spits debuteren.

ORANJESTAD -De Major
League- basebcdler vanaeHous-
tonAstros,DickyThon,geeftdeze
week baseball- instructiesaan de
plaatselijke spelers van alle leef-tijden. Hij wordt geassisteerd
doorzijnbroerFranky Thon, die
scout is bij deAstros. Reeds wer-
den clinics gegeven in het Lago
Sportpark,Marlboroßaüparken
een lezing in deNationalebiblio-
theek over "coaching and
scouting». Bij dezefoto: Dicky en
Franky Thongeven les in opoffe-
rings- stoten aan<depee wee- ba-
seballers.

Grote
zege

Lee Tai
ORANJESTAD - De zaal-voetbal- competitie werdvoortgezet met overwinnin-gen voor Charlie's Bar Booz-ers, Lee TaiTrading en Frisi-

an Flag.
Charlie's Boozers won met 54--yan Marlboro nadat de stand bijde pauze 2-2 gelijk was geweest.De goalgetter van de wedstrijdwas Victor Vrolijk (Marlboro)

met twee doelpunten.
Lee Tai scoordenaar hartelusttegen Ajax en behaalde een 11-1overwinning Dit was inde twee-de helft daarbij derust de standnog 1-1 gelijk was. Johnny Man-

jares scoorde zeven van de elfdoelpunten van Lee TaiOok Frisian Flag deelde in delaatste wedstrijd rake klappen
uit en versloeg Matlahot met 10--2. Patrick Loefstok scoorde vierdoelpunten voor Frisian FlagDe competitiewordtvanavondop de Estrellabaan voortgezetDe eerste wedstrijd, om zevenuur, gaat tussen Central Madei-rense en Zeerovers, gevolgddoordewedstrijden Piedra Plat - Vol-vox en San Luis Liquortique -Bubali.

VOETBAL /NICE — Paris St.Germain heeft zijn spits JulesBocande voor derest vanhet sei-
zoen uitgeleendaan Nice. De 28-
-jarige Senegalees, twee seizoe-nen geledenvoor Metz topscorer
in de Franse competitie, kwambij de club in de hoofdstad moei-
zaam tot scoren en had het niet
meer naar zijnzin.

0-0-0-0-0
BASKETBAL/NEW YORK —Het Amerikaanse televisiebe-drijf TBS heeft een nieuwcontract afgesloten met de bas-ketbal-associatie NBA voor deexclusieve uitzendrechten voordekomende twee seizoenen. Metdeverbintenis is een bedrag vanbijna 100 miljoen gulden ge-
moeid. Het huidige contract, datin 1988 afloopt, was 'slechts' dehelft waard.

Gigantisch bod
op Maradona

van Tottenham
LONDEN —De Engelse

eerste-divisieclub TottenhamHotspur is vanplan eenbod uitte
brengen van ongeveer 23 mil-
joen gulden op de Argentijnse
aanvaller Diego Maradona, die
successenviert bij Napoli. Enke-leLondense dagbladen maaktendinsdagbekend,datdeLondense
club, waar ook de Nederlandse
oud-international Johnny Met-
god onder contract staat, dankzij
de financiële steun van een za-ken-consortium dit bedrag kanopbrengen.

De transfer van Maradona
moet mogelijk worden gemaaktdoor tussenkomst van de nieuwe
spurs-trainer Terry Venables,
die maandag aan de slag is ge-
gaan.VenablesheeftnogbijBar-celona met Maradona gewerkt,
voordat de Argentijnse vedette
naar Napels verhuisde. Onlangs
werd deEngelsman bij Barcelo-
na ontslagen. De Catalaanseclub en Napoli hebben voor Ma-radona derecordsom van 21 mil-
joen gulden betaald. Vertegen-
woordigers van TottenhamHotspur wilden de geruc**'_.
van een op handen zijnde
transfer niet bevestigen. Mara-
dona's Engelse zaakwaarnemerJohn Smith zei evenwel:"Het isongelukkig, datdezaak nu al be-kend isgeworden,nogvoordatdeonderhandelingen zijn beëin-
digd. Er is nog veel te doen".

Zes spelers
Finaleronde om
open schaaktitel
van start

WILLEMSTAD — De voor-
ronden van het open schaak-
kampioenschap van Curacao
zijn achter derug. De kampi-
oen van vorig jaar, Jacques
Bet heeft de finale ronde niet
gehaald. De zes finalisten
voor de eindronde zijn giste-
ren begonnen aan definale in
hetSDK.
De zes finalisten zijn (de tussen
haakjes geplaatste cijfers geven
het aantal behaalde punten aan
in de voorronden): Alex Roose
(4,5), Shastri Moesker (4), Rud-
sel Wolf (3,5), Gino Mirza (3,5),
Harm-Theo Wagenaar (3,5) en
Stanley de Castro (3). Zij gaan
onderling in de finaleronde het
open schaakkampioenschap van
Curacao 1987betwisten.

De nummers zeven tot en met
twaalfvan de voorronde zijn in-
gedeeld in groep B. Het zijn de
volgende schakers: JossyBlan-
ken (2,5), Nacho Moron(2,5), Ri-
chenel Overman (2,5), Nelson
Nicastia (2,5), Elvin Overman
(2,5) en SjaakBet (2).

Een ieder isvan hartewelkom
om in de vergaderzaal van
SentroDeportivo Körsou dewed-
strijden tekomen gadeslaan.

ORANJESTAD - Zanger
EdwinA bath, die eerder ditjaar
het OTI- Aruba Festival won,
maakt in Nederland promotie
voor zijn nieuwe langspeelplaat.
Op dezefoto van Nico van derVen
doopt de gevolmachtigd minis-
ter, JohnMerryweather, deplaat

in het bijzijn van minister van
Verkeer en Communicatie mr.
Angelßermudez, mevrouw Odu-
ber personeelslid Arubahuis en
het voltallige personeel van het
Arubahuis. De plaat van Edwin
Abathisgearrangeerd/geprodu-
ceerd door de bekende musicus
Willy TjonAjong.

Muzikaal slot
ORANJESTAD — Het

«Budweiser Sports Festival
'87» komt in het weekeinde
ten einde met de finales van
deverschillende sporten.

Om de wedstrijden wat meer
op te peppen zal er muziek zijn
van The Boys Next Door in het
Rocket Ballpark en van Papito y
su Doble Sabor in Astros
Ballpark. De prijsuitreiking is
zondagavond om zeven uur in
Joey'sDrive Inn waar The Boys
NextDoor ook aanwezigzal zijn

In het kader van het Budwei-
ser Sports Festival wordt zon-
dagmorgen om zeven uur de 90-
-km fietstocht georganiseerd. De
start en finish zijn bij Joey'sDri-
ve Inn te Savaneta. Deelnemers,
diealleen 30-km willen meefiet-
sen. moeten zich om tien uur bij
Buccaneer Restaurant melden.
Om zes uur 's middags begint de
ö-km loopwedstrijdmet zowel de
start als finish bij Joey's Drive
Inn.
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(Djaluna pa Djaweps)
SALIDA: REGRESO:

07 di Desember 10 di Desember
(Mainta 8or) (Mainta 11.30)

14 di Desember 17 di Desember
(Mainta 8'or) (Anochi 9 or)

* Pasashi ida i buelta kv avion
* Tips di maleta na Aeropuerto i Hotel
* Transport kv Bus Aeropuerto/Hotel/Aeropuerto
* 3 anochi di Hotel na Caracas

HOTEL PLAZA CATEDRAL

I 248r|
(Pa persona 2 of 3 den kamber)

oa.,«a PA WIKENT ZIZIIIZSALIDA REGRESO:
03 di Desember 06 di Desember
10 di Desember 13 di Desember

di Desember 20 di Desember _m



Vier hondenclubs werken samen
Komende zondag 'Ban Topa Kachó'
georganiseerd in Hòfi Biesheuvel

WILLEMSTAD—Op uitno-diging van de Dobermann
Klup di Körsou zijn de vierhondenclubs op ons eiland, -naast de genoemde club(D.K.K.) zijn datverderF.C.C.(Federacion CanofUa de Cu-
racao), de H.C.C. (Honden
Club Curacao) en deV.D.H.R.C. (Vereniging voorDuitse Herders en Rottwei-lers op Curacao) -, omdetafel

gaan zitten om te bespreken
op welke manier er een sa-
menwerkingtot standkanko-
men tussen de vierverenigin-
gen. Beslotenwerd gezamen-
lijk verschillende evenemen-
ten te organiseren, om een
goedebehandeling en trai-
ningvan dehonden in het al-
gemeen te bevorderen.

Het eerste resultaat van deze
bijeenkomst was hetbesluiteen
commissietevormen, bestaande
uiteen bestuurslid van elkever-
eniging, die telkens een evene-
ment gaat verzorgen. De eerste
commissie, bestaande uit Dhr.
Theunissen (DXX, voorzitter),
Dhr. Van der Hout (VDHRC),
Dhr. Christina (FCC) en Mw.
Evers(HCC), gaateen "Ban Topa
Kacho' organiseren. Dit zal

plaats vinden op zondag 29 no-
vemberin HofiBiesheuvelvanaf
10.00 tot 16.00 uur. Deze dag
wordt geopend door de Gedepu-
teerde van Sportzaken, De heer
Agustin Diaz.

De bedoelingvan deze 'BanTo-
pa' is allestetonen wat ermet en
voor dehondente doen is. Erzul-
len vele stands zijn opgesteld,
waar de bezoekers informatie
kunnen krijgen. Elke hon-

denclubheefteen stand, waarde
specifieke activiteiten van hun
club worden toegelicht. Van de
meeste hondenrassen op Cura-
cao aanwezig, zal een exemplaar
te zien zijn en de eigenaar zal
nadere gegevens over zijn trou-
we viervoetervertellen.

Ook aanwezig zijn vertegen-
woordigers van debelangrijkste
Pet-shops en importeurs van
hondenvoer. De produkten wor-
den tentoongesteld en er wordt
informatie over gegeven. Ook de
Direnbescherming is in Hofi
Biesheuvel meteen standvol in-
formatie aanwezig.

Op elk heel uur zal door een
hondenclub een demonstratie
worden gegeven van een aantal
onderdelen van huntraining.De
duur van zon demonstratie
duurt 10è 15minuten. De eerste
demonstratie wordt verzorgd
doorVDHRC. Met tweeverschil-
lendehondenzullen enigeonder-
delengetoondwordenvan het in-
ternationale africhtingsprog-
ramma.

Om 12.00 uur toont de FCC
enige oefeningen, waaronder
voedsel-weigering en pakwerk.
Om 13.00uurkomt de HCC met
een demonstratie van de be-
handeling van dehond tijdens de
trainingeneen sorteerproef. Om
14.00 uur is het de beurt aan
DXX, die enigeafrichtingsoefe-
ningen zal laten zien van zowel
gehoorzaamheid als pakwerk.

Om 15.00 uur wordt een geza-
menlijke demonstratie gegeven
dooreen vertegenwoordiger van
elke club. Tijdens elke demon-
stratie zal een toelichting voor
hetpubliek worden gegeven.

Het publiek wordt er op geat-
tendeerd dat op deze dag geen
andere honden worden toegela-
ten in Hofi Biesheuvel.

Veelprijzen
Treasure Hunt in
Porte Mariebaai

WILLEMSTAD — Op zon-
dag 29 november vindt op
Portomarie wederomde jaar-
lijkse Treasure Hunt plaats
voor duikers. De organisatie
hiervan is in handen van de
Padi-duikinstructeur EricWedervoort

Deze schattenjacht voor dui-kers werd mogelijk gemaakt
door sponsoringvan Importexen
Singer. De soep, welke na de
wedstrijd wordt geserveerd,
wordt aangeboden door Fatum.
De schatten zullenzich ineen af-
gebakend terrein bevinden op
een maximale diepte van 18 me-
ter. Voor de start wordtgetoond
naar welke voorwerpen men
moet zoeken.

Deelnemers moeten in een
complete duikuitrusting deelne-
men. Mocht men geen buddy
hebben, dan zal de organisatie
een buddy aanwijzen. Zij, die
zichniet tijdigviatel. 84414 heb-
benkunnen inschryven,kunnen
ditalsnog doen tot 10.00 uur op
dewedstrijddag zelfop debaai.

De beschikbare prijzen be-
staan onder andere uit een
duikfles, een Singer-
naaimachine, twee duikerspak-
ken, twee jetfins met laarsen. In
totaal stelt de organisatie zes-
tien prijzen en bekers beschik-
baar.

Zone-toernooi
Eervolle posities
voor onze dammers

WILLEMSTAD — De Pan-
Amerikaanse damkampi-
oenschappen zijn ten einde.
In 15 dagen tijd moesten 13
partijen worden gespeeld,
hetgeen voor de Curacaose
deelnemers een flinke in-
spanningisgeweest Winnaar
werdde AmerikaanIser Koe-
perman. Hij behaalde uit 15
partyen 23punten.

Een negendeen tiende plaats
voor onze lokale dammers, die
voorhet eerst ineentoernooivan
een dergelijk formaat meespeel-
den, mag een goede prestatie
worden genoemd. Carlos Lorevi-
le had hoger kunnen eindigen,
maai vooral hetgebrekaan toer-
nooi-ervaring verhinderde dit.
Over twee jaarwordterweereen
Pan-Amerikaans damtoernooi
gehouden.

De eindstand van het toernooi
is:
1.Koeperman: 23; 2. Sadiek: 19;
3. José Maria: 19;4. Leandro: 18;
5. Wallen: 16; 6. Lourival: 15; 7.
Kemp: 14;Alfaisie: 14; 9. Carlos
Lorevile (Cur): 13; 10. Norwin
Lav (Cur): 10; 11. Coleburn: 8;
12. Gagnon: 8; 13. Mejia: 3; 14.
Van Halteren: 2.

Vrijdag en zondag in Suffisant
Orfik-jeugd speelt
tegen Aruba-jeugd

WILLEMSTAD —Komend
weekeinde staat in het teken
van deinternationale voetba-
lontmoeting tussen de voet-baljeugd(8-10jaar)van Cura-
cao en Aruba. De Orfik heeft
een Wimpiri-selectie samen-
gesteld uit groep A en een uit
groep B. De wedstrijden vin-

den plaats in het stadion Suf-
fisant opvrijdag27 november
en zondag 29 november.

Opvrijdagspeelt deB-selectie
tegendeArubaanse jeugd. Aan-
vang van de wedstrijd is 17.30
uur. Om 19.00uur volgt dannog
een duel tussen een selectievan
Pariba tegen een selectie vanPabow.

Zondagom 18.00uur zaldeA-
selectie van de Orfik tegen de-
zelfde Arubaanse Lifida-selectie
(Liga Futbol Infantil di Aruba)
aantreden. De Orfik nodigt ee-
nieder uitde jeugdaanhetwerk
te zien in hun eerste internatio-
nale wedstrijd.

In het afgelopen weekeinde is
eropallevelden ook weer gevoet-
bald. Slechts destrijd tussen de
teamsvan Sta.Rosa en Semikok
konden door de zwareregenval
geen doorgang vinden. Deze
wedstrijden worden nu op don-
derdag 26 november gespeeld.

De uitslagen van het afgelo-
pen weekeinde (achtereenvol-
gens de uitslagen van wimpiri,
vruminga, muskita,blenchi):
Sta.Rosa -Semikok:afgelast we-
gensregenval.
Marie Pampoen - Skerpene: 0-0;
5-l;afg.;3-0
Scherpenheuvel -Suffisant: 1-2;
1-2; 1-3;0-1
Brievengat - Dominguito: 7-0; 6-
-0; 1-1; 1-3
MundoNobo-Pannekoek:o-l; 1-
-3; 32-; 3-2
Jandoret - Barber: 2-0; 1-2; 0-0;
3-2
Boca - Sta. Maria: 2-0; 3-1; 2-4;
2-2
Souax -Rio Magdalena: 1-0; 1-0;
3-3; 1-4

Topscorer bij dewimpiri: El-
don Zimmerman (Sta. Maria,
31); vruminga: Roberto Fernan-
dus (Suffisant) en Raidel Meu-lens (Barber): 20; muskita: Clin-
ton Leocadia (Semikok, 20);
blenchi: Kenneth Coffie (Suffi-
sant, 20).

FCPorto wint Super Cupduel met 1-0
IJverig Ajax kan geen vuist
maken tegen verdedigend Porto

AMSTERDAM—FC Porto,
Europeesbekerhouder by de
landskampioenen, heeftdinsdagavond in Amsterdam
deeerste wedstrijd om deSu-
perCup gewonnen.De Portu-
gese ploeg versloeg Ajax,Eu-ropa-Cuphouder bij de be-
kerwinnaars, voor eigen pu-
bliek met 1-0. Het winnende
doelpunt werd al in de vijfde

minuut gemaakt door de ge-
vaarlijkste speler Van Porto,
Rui Barros. Op 13 januari
volgt in Oporto dereturn. De
wedstrijd, welke werd ge-
speeld voor 27.000 toeschou-
wers, stond onderleiding van
de Britse scheidsrechter Va-
lentine, die de gekleurde
kaarten op zakkon houden.

Porto is duidelijk leider in de
Portugese competitie, maar in
het toernooivan de landskampi-
oenen nogalnadrukkelijk terzij-
de geschoven door Beenhakkers
ploegReal Madrid.

Vergeleken bij ditPortugese
elftal kon, durfde en presteerde
Ajax niets. Het pijnlijkste voor
de houders van de tweede Euro-
pese beker was dat hetelftal zo
dapper zijn best deed. De ijver,
een betere zaak waardigdan de
weinigbetekenende Super Cup,
leidde tot nietsenwerd tenslotte
vastgelegd in een nederlaagvan
0-1. Een gelijkspel was volstrekt
onhaalbaar voor Ajax, het ver-
lieshad wel opallerlei mogelijke
manieren groter kunnen zijn.
Rui Barros, de makervan het
enigedoelpunt lietzowel voor als
na rust mogelijkheden op een
ruimere score liggen, Sousa deed
hetook in deeerste helft vaneen
wedstrijd die koud bleef als de
grimmige herfstavond.
Misschien wilde Porto, in ver-
band met dethuiswedstrijd, niet
meer.

KWETSBAARHEID
Rui Barros heeft, als opko-

mende spits dekwetsbaarheid
van Ajax' verdediging het na-
drukkelijkst onderstreept. Van
de eerste minuut tot de laatste
glipte de kleine man door het
zwak bezette centrum. Een keer
slaagde hij er ook in Menzo in te
pakken. Porto vond dat vol-
doende.

Het offensieve, vrijbuiterige
voetbal is nietdoorTomislavIvic
uitgevonden en Porto doet ook
geen enkelepoginghet tespelen.
Ajax haddat, uiteigenervaring,
kunnen weten.

Erzijn echterelftallendie wei-
nig met die wetenschap kunnen
doen, het Ajax van dinsdaga-
vond bijvoorbeeld. Tegenover
een machtige verdediging, vier
man op lijn, vijf middenvelders
er gewoonlijk vlak voor, werd
door de Amsterdammers ge-
poogd met statischen beweging-
loos voetbal openingetjes te ma-
ken. Eenkansloze zaak voor een
ploeg, die in werkelijkheid geen
spelerbezit dieeen man inbewe-
gingkanuitspelen, zoals Gomes,
Rui Barros, Frasco ofSousa.

Ajax ploeterde moeizaam
voort tot de rand van het
strafschopgebied, waar de
blauw-witte muur zich steeds
keurig op tijd sloot rond de per-

fecte centrale verdedigerLima
Perreira. Porto, zonder zijnAfri-
kaanse vedette Madjer, liet de
Ajacieden zoeken en vond zelf
van tijd tot tijd deweg naar vo-
ren. Door eigen acties, ofdoor
fouten in de Amsterdamse ver-
dediging, waar Verlaat als
laatste man te lichtwas voor dit
soort tegenstander en de mid-
denvelders Mühren en Wouters
nooit tijd en ruimte kregen om
iets dreigends te doen. Cruijff
vervingzijn meest ervaren men-
sen doorRichard Witschge en
Ronald deBoer, maarooksimpel
opportunisme was geen wapen
tegen een elftal datzo veel meer
routine en techniek tot zijn be-
schikkingheeft.

Griekenland wil tegen Oranje
achter gesloten deuren strijden

ATHENE — Griekenland
wil de laatste wedstrijd voor
devoorrondenvoor hetEuro-
pese voetbalkampioenschap
tegen Nederlandop 16decem-
ber alleofficiële status ontne-
men:zonderpubliek, radio en
tv, weggestopt in het vlak by
degrens met Turkije gelegen
Alexandroupolis met een
Grieks jeugd-elftal.

Volgens de voorzitter van de
Griekse voetbalbond SotirisAli
misis wil Griekenland op deze
wijzeprotesteren tegen debeslis-
singvan het Uefa-bestuurom de
wedstrijd Nederland - Cyprus
over te laten spelen, nadat eerst
de tuchtcommissie de 8-0 zege
van Nederland had omgezet in
een0-3 nederlaag. Als ditvonnis
in hoger beroep was ge-
handhaafd, zou Griekenland de
mogelijkheid hebben gekregen

via een overwinning op Neder-
land in de laatste wedstrijd van
de voorronden zich alsnog voor
het eindtoernooi in West-
Duitsland te plaatsen. De Grie-
ken gaan ervan uit, dat Neder-
land de over te spelen wedstrijd
tegen Cyprus wint, waardoor
Griekenland - Nederland niet
meer van belang is.

De Griekse voetbalbond wil
volgens Alimisis de wedstrijd op
16 december onder dezelfde
omstandigheden laten
plaatsvinden als de over te spe-
len wedstrijd Nederland - Cy-
prus; dus niet in Athene, maar
verafin het aan de Egeïsche Zee
gelegen Alexandroupolis, zon-
derpubliek, radio entv. Zelfshet
nationale Griekse elftalwil men
er niet aan wagen. Alimisis wil
een jongexperimenteelelftal het
veld insturen.

...lachende gezichten in Zurich
bijprof. drCoGreepen deNeder-
landse delegatie-leider Jacques
Hogewoning (rechts) na de uit-
spraak van de UEFA-
beroepscommissie, dat de wed-
strijdNederland - Cyprus over-

gespeeld dient te worden. Toen
was het nog lachen geblazen-
...maar inmiddels heeftGrieke-
nland laten weten het niet geheel
eens tezijn metdeuitspraak. Dus
toch weer donkere wolken voor
Oranje.

VERDEDIGEND PORTO
Porto, dattochalvoor 100%uit

de verdediging speelt, kreeg er
bovendien na enkele minutenal
een aanleiding bij dicht in de
buurtvan Mlynarczyk te blijven.
Een zwak moment van Wouters
bood Gomes dekans in de diepte
te spelen en Rui Barros sprintte
eerst Menzo en vervolgens ook
Verlaateruit.Erwaren noggeen
vijfminutengespeelden nogbin-
nen heteerste kwartier hadSou-
sa een vergelijkbare mogelijk-
heid na een zwak moment van
Blind. Maar Menzoredde.

Tegenover een doelpunt en
een puntgave kans, stond niets
van Ajax-zijde. De wankelmoe-
dige groep van Cruijff kwam in
de eerste drie kwartier niet één
keer metdebalinhet strafschop-
gebied en voor zwakke af-
standschoten draaide de Porto-
doelman zijn hand nietom.

#0-0-0-0-0
TURNEN / LOS ANGELES —TimDagett heeft het ziekenhuis
in Los Angeles verlaten. De tur-
ner, die in Rotterdam tijdens het
wereldkampioenschap een dub-
bele fractuur in het linkerbeen
opliep, heeft vier weken in het
ziekenhuis moeten doorbren-
gen, waarvan twee in Rotter-
dam. Dagett zal minstens nog
vier tot zes maanden moetenre-
valideren om weer actief in zijn
sport te kunnen zijn.

#0-0-0-0-0

ZWEMMEN/GUANGZHOU—De Chinese zwemster Huang Xi-
aomin heeft bij de nationale
kampioenschappen het we-
reldrecord op de 200 meter
schoolslag, dat met 2.27,40 op
naam staat van de Oostduitse
Silke Homer, maar net gemist.
Huang Xiaomin kwam tot
2.27,78,een verbetering van het
Aziatischerecord met 0,6 secon-
de. De beste jaarprestatie staat
sinds het EK van Straatsburg
met 2.27,49 op naam van de we-
reldkampioene.

Arbiters gemanipuleerd

Rel rond Italiaanse
verspringer nog
steeds niet gestopt

ROME —Rond deItaliaan-
se verspringer Giovanni
Evangelisti is een nieuwerel
ontstaan. Evangelisti won in
augustus bij de wereldtitel-
strijd atletiek in Rome een
bronzen medaille met zijn
laatste sprong, diewas geme-
ten op8,38 meter.

HetweekbladEspresso citeer-
de de voormalige bondstrainer
Sandro Donati, die zei: "Al voor
dewedstrijd was besloten, dat de
laatste sprongvan Evangelisti
oprond de8,40meter zouworden
gemeten." Volgens Donati had
Enzo Rossi, de chef-trainer van
de Italiaanse ploeg bij de we-
reldtitelstrijd, de
scheidsrechtersvan te voren ge-
manipuleerd.

De zaak werd begin november
in de openbaarheid gebracht
door het Italiaanse televisie-
stationRAI. Op debeelden was
duidelijk tezien, datEvangelisti
beduidend minder had gespron-
gen dan 8,38. De Amerikaan
Larry Myricks werd vierde met
8,33 meter.Maar uitdegecombi-
neerde 'truc-opname' van My-
ricks enEvangelistibleek, datde
Italiaan beduidend minder ver
reikte en feitelijk op 7,78 uit-
kwam.

De 41-jarige Donati, als trai-
ner in dienst van het Italiaans
OlympischComité (CONI), heeft
volgens Espresso aan de voora-
vond van dewedstrijd getracht
de chefvan depolitie, diehetsta-
dionbewaakte, te waarschuwen.
Maar Donati kon de comman-
dant nergens vinden. Donati
heeft zolang gewacht de affaire
in de openbaarheid te brengen,
omdat hij het klimaat rond de
verkiezing van een nieuwevoor-
zitter van het CONI niet wilde
beïnvloeden. Trainer Massimo
Munich, collega van Donati en
bevriend metEvangelisti, noem-
dedebeschuldigingen tegenover
Espresso onzin.

MALTA AMSTEL
SPORTAGENDA
SENTRO DEPORTIVO KÖRSOU
(zwembad)
geopend van 09.00-12.00/14.00-17.00uur;
dinsdag- en donderdagmorgengesloten.

BOWLEN
(Damacor Bowling Club, Chuchu-biweg)
openingstijden: maandag t/m donderdag
van 17.00- 02.00 uur; vrijdag en zaterdag
van 16.00uurtol na 02.00uur;zondag vanaf
13.00uur.
SCHAAKVERENIGING CURACAO
iedere maandagavond om 20.00 uur gele-
genheidtot schakenin hetMaduroPlaza.

*****

Brons voor Curaçao

Goede prestaties qjdens
scMetkampioenscnappen

WILLEMSTAD — Van 17
tot en met 22november werd
in de Dominicaanse Repu-
bliekdeelfdeCopa delCaribe
deTiro gehouden.Aan deze
wedstrijdennamen negen
landen deel met een record
aantal deelnemers van 325»
waarvan PuertoRico meteen
aantalvan 52 degrootste dele-
gatie was!

Tijdens deze Caribische
schietkampioenschappen moest
in zeven disciplines worden ge-
duelleerd:pistool, luchtgeweer,
standaard-pistool, luchtdruk-
pistool, 'match Ingles', centraal-
vuren en geweer drie posities.

Op de eerste plaats eindigde
PuertoRico met8852 punten. De
Dominicaanse Republiek werd
tweede (8621). Martinique ein-
digde opde derde plaats (8611).

Curagaowerd vierde met 8167
punten. De andere landen be-
haalden achtereenvolgens de
volgende score: Guyana (8015),
Trinidad & Tobago (7561), Bar-
bados (6213), Frans St. Maarten
(4177) en deVirginIslands (Vst)
met 3948punten.

Yvette Lopes uit Curacao be-
haalde een bronzen medaille-
Door bepaalde handelingen van
de organisatiegreep Beto Adria-
na net naast een bronzen me-
daille.

Cruijffover dueltegen Porto:
"In Nederland kunnen wij dit

soort wedstrijden niet verkopen"
AMSTERDAM — Na het

derde internationale beker-
dueltussen AjaxenPorto zon-
der een echt uitgespeelde
kans voor de Amsterdam-
mers heeft Cruijff de moed
nognietopgegeven. "We heb-
benvandaagtegenPorto rou-
tine ontbeerd.De drieoudere,
controlerende spelers, Spel-
bos, Muhren enWouters, mis-
ten we in de tweede helft.
Wouters is nog niet topfit.
Mühren kwam er niet aan te
pas aan de linkerkant, waar
hij de vrije man zou moeten
zijn. De twee jonge invallers,
Richard Witschge en Ronald
de Boer, verdienen een
compliment. Het is moeilijk
in zon wedstrijd in te vallen.
Bi kan dit Ajax moeilijk ver-
gelijken met de ploeg, die
twee jaargeledenwerd uitge-
schakeld. Ik ben een halfelftal kwijtgeraakt
sindsdien. Of wij het topni-
veau van Porto kunnen ha-len? Beide ploegen zijn goed.
Porto is alleen geroutineer-
der. Bovendien kunnen wij
ditsoortvoetbal inNederland
niet verkopen."

De wedstrijd was in het
voordeel van Porto beslist
door persoonlijke fouten van
de spelers, waarbij met name
de onwennige Wouters en de
vervanger van de geblesseer-
de Spelbos, Cruijffs oogappel
Frank Verlaat,voor persoon-
lijke topscores zorgden.

Cruijff: "Tegen zon ploeg
mag jenietachterkomen. Het
gebeurtwelnabalverlies. Al-
le kansen zyn voortgekomen
uit domme passes. Wij had-
denmeer controle moeten in-
bouwen. Frank Verlaat heeft
hetin hetcentrumvan dever-
dediging goed gedaan. Hij

kan een spits, diezo speelt als
Gomes, aan. Tegen eenploeg,
die met een centrumspits
speelt, laat ik hem staan. Bij
een ander type spel, zet ik
mogelijkeen ander in."

RUI BARROS
De verwijzing van Cruijff

naar een overdosis aan erva-
ring bij Porto gingniet opvoor
Rui Barros, die dinsdag zyn
22e verjaardag extra feeste-
lijk maakte met het enige
doelpunt van de wedstrijd.
Barros, de ontdekking van
Ivic, scoorde bij het Amster-
dam 712-toernooi ookaltegen
Ajax. Sindsdien is dehangen-
de spits steeds belangrijker
geworden voor het Porto-
elftal, datzijn ster Futre deze
zomer kwijtraakte aan Atle-
tico Madrid.

Ivic: "Ik ben heel gelukkig
metRui Barros. Hijheeft fan-
tastisch gespeeld. Die kan-
sen, die hij heeft gemist, kan
ik hem echt niet aanrekenen.
Mijnploegheeft geweldigge-
speeld. Als wij wat minder
hadden gevoetbald, had dit
Ajax zekergescoord. Ikheb de
laatste zes maanden veel
wedstrijden gezieninEuropa,
maar zoveel snelheid zie je
nergens. De tweede helft van
deze SuperCupfinale inOpor-
to wordt zeker niet ge-
makkelijk."

De Joegoslavische coach
had zijn vedette Madjer we-
gens diens fysieke gesteld-
heid aan dekant gehouden.
De Algerijn is volgens Ivic al
twintig dagennietfit en werd
uitzelfbescherming niet op-
gesteld in Amsterdam. Mad-
jerverklaardezelfin Amster-
damblessures voorgewend te
hebben voor watextra rust.
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Bouterse maakt verzoenend gebaar tegenover "oude"partijen

Surinaamse kiezers geconfronteerd
met ingewikkelde stembus-procedure
PARAMARD3O — InPara-

maribo worden vandaag —voor heteerst intienjaaralge-mene verkiezingen gehou-
den.Woensdagmorgen omze-ven uur Surinaamse tijd gin-
Ben de stembussen open. De

195.000kiesgerechtigde
Surinamers kunnen verte-
genwoordigers kiezen in de
"ationale Assemblee (parle-
ment) en deregionale orga-nen, de zogehetenressortra-jjen.Bouterse wasdinsdagop
deverzoenende toer en wUde
?e spanning wegnemen wel-
*ehijzelfeerder hadopgeroe-pen tegenover de"oude" par-tyen.

Er doen zes partijen aan de
Verkiezingen mee, maar de aan-
dacht gaat vooral uit naar het
'font voor Democratie en ont-
takeling, een verbond van de
oude" politieke partijen VHP,
PSenKTPI, en departij van le-

gerleiderBouterse, deNDP. Op
P"°nd van de massale steun die
"et Front tijdens de verkie-zingscampagne kreeg, mag wor-sen verwacht dat de"oude" par-yen de overwinnaarvan dever-bezingen worden.

"e stemlokalen gaan 's a-
v°nds om zeven uur Surinaamse
j*Jddicht. De uitslag van de ver-

kiezingen wordt niet voor don-derdagochtend (Surinaamse
llJd) verwacht. Vanaf dinsdag-
nachttot donderdagmorgenmag
ln openbare gelegenheden geen

worden geschonken. De
Autoriteiten en de leidersvan de
°ude" partijen hebben deafge-

loPen dagen herhaaldelijk opge-r°epen tot een ordelijk verloopvan deverkiezingen.

DESIBOUTERSE

GEBAAR
Uesi Bouterse, heeft dinsdag

deleidersvan de"oude" politieke
Partijen bij zich geroepen om de
BPanning weg te nemen die was
°utstaan nadat hij zijnpolitieke

had beschuldigdvanverraad. Metdebijeenkomst
°P het presidentieel paleis aan
"et Onafhankelijkheids- plein
Wilde de legerleider "de zaak tot

"Hoefel dediscus-ses ook geweestmogen zijn,wijjennen geenvijandigheidtegen
ijKaar", aldusBouterse dinsdag.j*.n schreef de felheid van zijn
jutlatingentoe aan het "karak-

deSurinamer".
» *ront-politicus Jaggernath
-achrnonlietweten de gebeurte-
nissen van zondag te betreuren,

het verzoenende gebaar te
"Wij hebben in deerkiezings- campagne tegen el-kaar gestreden. Dat is nu voor-y. nu moeten wij aan de ont-

wikkeling vanhetlanddenken",
f* 1 Lachmon. Eerder had hij depeschuldiging van Bouterse dat*J contacten onderhoudt met, runswijk als onwaar van de
«and gewezen.

De wijze waarop de verkiezin-gen worden gehouden is nieuw

voor deSurinamers. "Het is een
beetje ingewikkeld", zeimr. R.S.
Polanen, lid van het onafhanke-
lijke kiesbureau, deze week in
een uitleg over hetkiesstelsel.
Dekiezers krijgen in het stemlo-
kaal twee stembiljetten: een
blauw formulier voor de As-
semblee en een wit voor deRes-
sortraad. Op het stembiljetvoor
de Assemblee moet een vakje

rood worden gekleurd in de kan-
didatenlijst van een partij. Het
stembiljet voor de ressorten is
ook verdeeld in kandidatenlijs-
ten per partij, maar hierop mo-
gen dekiezerszoveelvakjes rood
maken als er plaatsen zijn in de
ressortraad.

Deze keuze hoeft niet aan een
partij gebonden te zijn. Kiezers
kunnen op kandidaten van ver-

schillende signatuur stemmen.
Uiteraard hebben de partijen
hun aanhang opgeroepen de
vakjes van hun helekandidaten-
lijst rood tekleuren. Bij het uit-
brengen van de stem wordt de
linkerpink van de kiezer ge-
kleurd om dubbel stemmen te
voorkomen. De verkiezing van
de Assemblee gaat per district.
Erzijntien districten.Voor ieder

district is, afhankelijk van het
inwonertal, een aantal zetels in
hetparlement gereserveerd. De
zetelverdeling gaat via evenre-
dige vertegenwoordiging. Het
grootste district is Paramaribo
met 17 assembleezetels.
Lijsttrekker in de hoofdstad is
NPS-leider Henk Arron. Op de
tweede en derde plaats staan
Jaggernath Lachmon (VHP) en
Willy Soemita(KTPl).

De assemblee kiest op haar
beurt een president en een vice-
president. De president is be-
voegd op grondvan de verkie-
zingsuitslag deraad van minis-
ters te formeren. President, vice-
president enraad van ministers
vormen samen deregering, die
verantwoording verschuldigd is
aan de assemblee. Verwachtkan
worden dat de president uit de
gelederen van de "oude" politie-
ke partijenkomt.

Legerleider Bouterse liet on-
langs weten geenbelangstelling
te nebben voor het presi-
dentschap. Hij zei liever zitting
tewillennemenindestaatsraad.
De staatsraad, die ondervoorzit-
terschap staatvan depresident,
is een orgaan dattoezichthoudt
op de juisteuitvoeringvanparle-
ments- besluiten door de rege-
ring. Op grond van hoofdelijk
verhoorvan stemmenworden62
ressortraden samengesteld. Aan
dehandvan depolitieke verhou-
dingin deressorten worden tien
districtsraden gevormd. De dis-
trictsraad is het hoogste be-
stuurlijk orgaan van een dis-
trict.

PARAMARIBO—Een portret
van lijstaanvoerder(enpremier)
Jules Wijdenbosch prijkt op de
verkiezingsborckn van deNDP.
Dergelijke borden hebben het
stadsbeeld van Paramaribo de
afgelopen wekenbepaald.

ANKARA— Bij de zondagte hou-
denverkiezingen in Turkije ligt pre-
mierOzal nog ver voor metzijn Moe-
derland-partij welke nu aan het be-
wind is. Voor de meeste Turken is de
verkiezingslechtsbelangrijkalsslag
om de 2e plaats: tussen Inonu's Soci-
aal democratische partij en de
rechtse Juiste pad- partij van De-
mirel.

*****
Morgen begint Latijnsamerikaanse top

Schulden-probleem vormt
belangrijkste agendapunt

MEXICOSTAD- Op de
erste grootschalige Latijn-

y^erikaanse top- conferen-
d "? twintig jaarwelke don-
«erdag in Mexico begint zal
0v

°r*l gesprokenworden
mp31" °e economische proble-en. Er zyn acht landen op«ze top van de party welke
?««amenüjkeen schuldenlast*"fsenvan 343miljard dollar.
gr resident Jose Sarney van
zst 'die zien zeer neeft inge~
te Voor deze conferentie, steldeD-puover het Mexicaanse
QS.oureau Notimex vast dat
Uent^S mei"i^a het enige conti-

ut isWaar sprake isvan econo-
taH

e achteruitgang. In allev"rre wereld- delen ziet men
VaTtltgang- HiJ noemde de last
BoK ij terugbetalen van de
dur ’n "een wondwelkevoort_
Va

end bloedt, als gevolgwaar-au onze natuurlijke hulpbron-en verzwakt worden". Hij ziet
tiBvkwestie vooral als een"poli-
Hjst Zaak"- Brazilie voert de
scVi ijangulden- landen aan met 112,7m!jard dollar.
sJ^x°T het nakomen van de da-«eiijkse financiële verplichtin-elu een enorme hoeveelheid
der. t g- VerBChiHende lan-
af«L ,nen eenvoudigweg hunspraken op schulden- gebied
.et nakomen. Mexico moet dit
dolf acht tot negen miljard
biiu Stalen aan rente op zijn
mil- jlandse schuld van 105

dollar.
GELD- STROOM

gJ:e regeerders in landen alsrazilie, Mexico, Argentinië,

Uruguay en Peru moeten met
enige bitterheid vaststellen dat
er sprake isvan een geld- stroom,
niet hunrichting uitmaar van-
uithunland naar detoch alrijke
industrie- landen; dit als gevolg
van het nakomenvan de schuld-
verplichtingen. In aldeze landen
zit acregering ook tekijken met
een toenemende inflatie. Mexico
is een der weinige landen waar
men kans heeft gezien uit der
ernstige recessie te geraken
waarin mentotverledenjaarzat.
Het zieter naar uit datArgenti-
nië, Brazilie en Venezuela dit
jaarhun economische groeizien
toenemen in vergelijking met
verleden jaar.De top- conferen-
tie eindigt zondag; naar men
aanneemt meteen gezamenlijke
verklaring.Waarnemers betwij-
felen echterofmen een duidelijk
en concreet gezamenlijk
standpuntkanbereiken overhet
hetehangijzer der schulden.

ZELFVERTROUWEN
Minister Sepulvéda Amorvan

Buitenlandse zaken van Mexico
merkte laatst op dat Latijns
Amerika over "de nodige rijp-
heid beschikt om zijn eigen pro-
blemen op te lossen". Hij getuig-
dedaarbijvan hetgroeiendezelf-
vertrouwen in dit wereld- deel.
Hij doeldetoenondermeerop het
aanvaarden van het Middena-
merikaanse vredesplan. Het zijn
dan ook de achtContadora- lan-
den en Contadora- ondersteu-
nende landen welke deze top-
conferentie beleggen: Argenti-
nië, Brazilie, Colombia, Mexico,
Panama, Peru, Uruguayen Ven-
ezuela.

Wordt snelgemeengoed
Nieuwe behandeling verstopte
bloedvaten: laserstraal

DELFT — Het open maken
van verstopte bloedvaten met
eenlaserstraaltje is tot nu toezon succes, dat het niet lang
meerkan duren voordat deze
behandeling erkend wordt.
Het is onvermijdelijk dat de
laserbehandeling, net als het
oprekken van verstopte va-
ten met de zogenoemde dot-
termethode, gemeengoed
wordt.Dat zal vaatchirurg J.
Koning van het Delftse Rei-
nierdeGraafgasthuis zondagin het academisch medisch
centrum in Amsterdam teberde brengen op een inter-nationaal congres over vaat-
aandoeningen.

Laserbehandeling is een ver-dere verfijning van de mogelijk-heden om vaatvernauwingen
weg te nemen, zonder dat de pa-tient onderhet mes moet. Toten-kele jarengeleden was er maar
een manier om verstopte bloed-vaten te behandelen: de omleg-gings-(bypass-) operatie, waar-bij dedoorstroming vanhet bloedweer op gang wordt gebracht
door het leggen van een omlei-dingom deverstopte heen.

Sinds een paar jaarneemt dedotterbehandeling een enormevlucht, zo zelfs dat deziekenhui-
zen steen en beenklagen over dekosten, waarvoor ze meestal
geenextra budget krijgen toege-
wezen. Bij dotteren wordt een
buisje met een ballonnetje in de
verstopping gebracht. Door hetballonnetje op te blazen wordtde
ader opgerekt, waarna er weer
bloed doorheen kan stromen. De
behandeling gebeurt onderplaatselijke verdoving. Ze is zo
weinig ingrijpend, dat mensen
dievroeger te horen kregen "dat
ze er mee moesten leren leven",
omdat hun aandoening niet erg
genoegwas voor een operatie, nu
van hun verstoppingen afgehol-
pen worden. De dotterbehande-
lingkan een latereoperatie voor-
komen, al valt dit "subsitutie-
effect" tot nu toe wat tegen.
Bloedvaten die door dotteren
doorlaatbaar zijn gemaakt, blij-
ken later soms weer dicht te
gaan.

Door de behandeling met la-
serlicht komen straks nog meer
mensen voor dotteren in aan-
merking. Het gaatom decatego-
rie patiënten dienietmet debal-
loncatherer geholpen kan wor-

den.omdat deaderhelemaalver-
stopt is. Sinds kort is het moge-
lijk met een laserstraaltje een
gaatje door zon verstopping te
boren, waarna een ballonnetje
het vat tot denormale wijdte op-
rekt.

Het Reinier de Graafgasthuis
behandeldein april vorig jaarde
eerste Nederlandse vaatpatient,
een 72-jarige man, met laser.
Sindsdien zijn in het ziekenhuis
nog 17 patiënten op dezemanier
behandeld, aldus Koning. Het
lukte in alle gevallen het bloed-
vat open te krijgen, maar twee
mensen moesten alsnog geope-
reerd worden omdat de lasereen
gaatje brandde in de vaatwand.
Het ziekenhuis heeft inmiddels
ook ervaring met een heel nieu-
we techniek, die wordt toegepast
in plaats van de balloncatherer.
Na het branden van een kanaal
door de verstopping wordt met
een soort "appelboortje" de vaat-
wand van binnen schoonge-
schraapt, zodat oprekken niet
nodig is. De behandeling is drie
keer toegepast, alledrie dekeren
met succes.

Een technisch probleem bij de
laserbehandeling is dat het la-
serstraaltje niet goed bestuur-
baar is.Daarom isdetechniek in
ons land nog niet toegepast bij
patiënten met verstopte bloed-
vaten in hethart. In Engeland is
hier al wel ervaring mee. Het is
erg lastig een laserstraal te
richten in een krom enkloppend
bloedvat. De ontwikkeling van
de lasertechniek gaat echter in
een razend tempo verder, aldus
Koning. Hij verwacht dat de la-
serbehandeling binnen enkele
jarenook voor hartpatiënten be-
schikbaar is.

LONDEN — De verhoging
van dekoffieprijs perpond tot bo-
ven 1,15 dollarbetekent defeite-
lijke doorvoeringvan een aantal
maatregelen waartoe op de on-
langs gehoudenvergaderingvan
de Internationalekoffie- organi-
satie was besloten. Daarin wer-
ken 75 landen samen, al danniet
als producent of consumentvan
koffie. Overeen werd gekomen
dat men weer export- limieten
gaatinstellenen ookbeslootmen
tot hetvaststellen van de koffie-
prijs op 1,20 tot 1,40 dollar per
pond.

Onkosten ontwikkeling en plaatsing: negen miljard

Shultz en Sjevardnadze eens
over afschaffen INF-raketten
GENEVE — Na zeven jaar

onderhandelen hebben de
VerenigdeStatenen deSovje-
tunie dinsdag een definitief
akkoord bereikt over het af-
schaffen van alle INF-
rakettenvoor demiddellange
afstand. De Amerikaanse mi-
nister van Buitenlandse Za-
ken George Shultzen zijnSov-
jet-collegaEdoeard Sje-
vardnadzerondden de onder-
handelingen af tijdens een
tweedaagse ontmoeting in
Geneve.

Alleen moet er nog de laatste
handworden gelegdaan detekst
vanhetverdrag. Het akkoordzal
begin decemberwordenonderte-
kend op de top in Washington
tussenpresident Ronald Reagan
en Sovjet-leider Michail Gor-
batsjov.

Het INF-akkoord leidt tot de

vernietiging van een categorie
kernwapens, waarvan de ont-
wikkelingen plaatsing in West-
Europa hetAmerikaanse minis-
terie van Defensie ongeveer ne-
genmiljard dollarkostte.

KOSTEN
Volgens een per 18 november

gepubliceerd rapport van het
Pentagon werd er 2,56 miljard
dollar neergeteld voor de aan-
schafvan dePershing- II en 3,59
dollar voor deKruisraketten.
Het ministerie van Energie
moest 1,35 miljard dollar uit-
trekken voor de splijtstof in de
kernkoppen van deze raketten.
De VerenigdeStatennamenver-
der de infrastructurele werken
voor hunrekening aan debases
in de Bondsrepubliek, Groot-
Brittannie, Italië, België en Ne-
derland waar deraketten zijnof
moestenworden geplaatst.Hier-
mee waseenbedragvan 632mil-
joen dollar gemoeid. Tenslotte
werden allerlei bijkomende kos-
tenin de loop derjarenbegrootop
bijna één miljard dollar, waar-
mee detotalekosten op ongeveer
negen miljard dollar uitkomen.

SHULTZ
TEVREDEN

Zowel Shultz alsSjevardnadze
zeiden zeer tevreden te zijnover
het resultaat van hun overleg.
Volgens de Sovjet-bewindsman
is hetfundament gelegdvoor de
totale afschaffing van de
kernwapens. De top in Was-
hington, waarop onder meer ge-
sproken zal worden over de stra-
tegische wapens (voor de lange
afstand) en Reagans ruimtewa-
pen- programma SDI, is de vol-
gende stap, zo zei Sjevardnadze.

Het INF-verdrag voorziet in
de wereldomvattende vernieti-
ging van alle raketten voor de
middellange afstand met een
langer bereik (Lrinf met een be-
reik van 1000 tot 5500 km) en
met een korterbereik (Srinfmet
een bereik van 500 tot 1000km).
Het is het eerste akkoord in de
geschiedenis waarbij detwee su-
permogendheden overeenko-
men hunkernwapenarsenalen
ook metterdaadte verminderen.
In vroegere verdragen werden
slechts plafonds afgesproken
voor bepaalde wapensystemen.
De INF-wapcuo .o»»net. -,Ie-„-_
circa vijf procent van het totaal
aantalkernwapens in dewereld.
Maar het INF-akkoord iswel de
eerste overeenkomst waarbij
Moskou en Washington afspre-
ken een hele categorie kernwa-
pens opteruimen. Ook zullen de
supermogendheden hun
grondgebied openstellen om hun
raketbases, vernietigings- in-
stallaties en zelfs enigeraketfa-
brieken te laten inspecteren.

SJEVARDNADZE

Volgens Centraal Comité-lid:
Ontslag Moskouse partijbaas dienseigenschuld

MOSKOU—De gedegra-
deerde Moskousepartijlei-
derBoris Jeltsin, een per-
soonlijk beschermeling
van Sovjetleider Michail
Gorbatsjov, die tevens
gold alseenvan diensvoor-
naamste medestanders
voor hervormingen, sloeg
metenna eentoespraak op
een hoge partijvergade-
ring zelf letterlijk"de deur
achterzich dicht". De Sov-
jettopbleef daardoorniets
anders over dan hem te
ontslaan.

Dit schreef Vladimir Zat-
vornitski, een lid van het
Centrale Comité van de par-
tij, dinsdag in een artikel in
het blad Sovjetskaja Rossija.
De affaire Jeltsin ontstond
volgens hem niet doordat
Jeltsinkritiek uitte op ande-
ren, maar door de wijze waar-
op hij dit deed, aldus Zatvor-
nitski. In zijn vrij korte toe-
spraak voof het plenum van
departij bekritiseerde Jeltsin
top partij-organen wegens te-
genhouden van veranderin-
gen en stelde hij ook datGor-
batsjov hervormingsprog-
ramma geen werkelijke ver-
andering heeft gebracht.
Maar, al gebruikte Jeltsinin
de toespraak termen zoals
"revolutionair effect, opruk-
ken en terugtrekken", hij
sprakgeen hardeoordelenuit
en kwam niet met een vast
voorstel tot verandering.

"Welk standpunt Jeltsin
precies innam viel dus moei-
lijk te bepalen. Het stoelde
meer opproza en gebruikvan
termen dan op feiten en
ideeën", schrijftZatvornitski.

"Verhalen dat hij werd

weggetreiterdzijnkwaadwil-
lige onzin. Integendeel, zijn
collega's van de partij pro-
beerden van alles om hem er
nog eens over te laten denken
en prezen hem om wat hij be-
reikte en omzijnkwaliteiten.
Ikzelfsprak ook mijnpersoon-
lijke respect voor hem uit en
mijnongenoegenover zijn de-
monstratieve houding," al-
dus Zatvornitski, die eraan
toevoegt dat Gorbatsjov ook
zelfJeltsinertoeprobeerde te
bewegen de kracht te vinden
omzijn ambitiete beteugelen
en op zijnpost te blijven".

Jeltsin, bij de machtsover-
name door Gorbatsjovinapril
1985 uit Sverdlovski in de
Oeral naar Moskou overge-
haald, pakte alle problemen
aan, van voedseltekorten tot
hetteveel aan bureaucratie,
laaktezijnvoorgangerViktor
Grisjin wegens wanbeheeren
de corruptie die hij toestond,
maargolddaardoor al snelals
radicaal.

Kritiek, aldus Zatvor-
nitski, is een essentieel on-
derdeelvan de discussiein de
partij. "Geen onderwerp mag
taboe, geen kameraad on-
schendbaar zijn en Jeltsin
wist wat dit betreft zelf or>k
van wanten". Maar de Mos-
kouse partijfunctionarissen
dieJeltsin op debewuste ver-
gadering zo krachtig aanvie-
len dat hij er de brui aan gaf
"schijnen geen al te fraaie rol
te hebbengespeeld",zeihij. In
depers zijn dezefunctionaris-
sen in de afgelopen tijd van
hypocrisie beticht en Gor-
batsjov zeivorige week in een
toespraak zich af te vragen
waarom zij zolang hun mond
gehouden hadden.
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MEP-leider:
Ministers
reizen teveel
I ORANJESTAD—In een te-
legram aan premier mr. Hen-
ny Eman uit MEP- fractielei-
derin deStaten, Nelson Odu-
ber, zijnbezorgdheid overhet
feit, dat het wel eens voor-
komt, dater onvoldoende mi-
nisters op Aruba aanwezig
zijn waardoor geen quorum
kan worden gevormd en dus
geen beslissingen genomen
kunnen worden.

Volgens de MEP- leider ge-
tuigt dit van gebrekaanernst en
èebrek aan respect voor de Sta-
ten en het volk. Uit de Amigoe
ten dienste staande inlichtingen
blijkt dat er inderdaad een mo-
ment is geweest, dat er een mi-
ni sterte weinigopAruba was om
het quorum te vormen. Dat was
echter een kwestie van enige
«ren omdat er bij de regering

ds op gelet wordt, dat vol-
doende ministers op Aruba aan-
wezig zijn. Het kan wel eens
voorkomen dateen minister ver-
trekt terwijl de andere reeds on-
derweg naar Aruba is.

WILLEMSTAD-Morgen ar-
riveert een groepwerknemersvan
Instituto de Canalisaciones uit
Venezuela op Curagao waar zij
enkele dagen vakantie willen
houden. Deze werknemers vor-
men samen een semi-
professioneledansgroep onderde
naam "Danzas Incanal" die ge-
durende hun vakantie enkele
optredens willen verzorgen om
hetvolk van Curagaokennis te la-
ten maken met de folklore van
Venezuela.

Donderdag26 novemberzal de
groep optreden inLas Palmas en
de dag daarnagevenzij een show
in Trupiallnn. Opzaterdag mid-
dag zijn zij te gast in Studio di
Baile Körsou, die eerder ditjaar
èen bezoek heeft gebracht aan de
groep in Venezuela.

Directeur van Studio diBaile
Körsou, Arthur Leuden is een
grote voorstander van dans, to-
neel, zang en muziek groepen on-
der het personeel en pleit ervoor
datgrote bedrijven een leraar in
dienst nemen die hetpersoneel
hiermeekan begeleiden.

Danzas Incanal staat onder
leiding van de heer Ogly Oglis,
die een full- time baan heeft als
dansleraarbij bovengenoemdin-
stituut in Caracas. Hij is tevens
directeurvan een van de grootste
dansacademies "ElDitirambo"

BRUSSEL — Het EG- landbouw-
overlegin Brussel is mislukt. De be-
doeling was grote bezuinigingen
door te voeren. De kwestie is door-
geschoven naar de Euro- top in Ko-
penhagen. De tegenstellingenwaren
onoverbrugbaar.

Minister Subroto:
Geen prijsverhoging

van olie
JAKARTA — Van de de-

cember- vergadering van de
OPEC- ministers in Wenen
hoeft men geen verhoging
van deolie- prijzen behoeven
te verwachten. Zo meent de
Indonesischeminister van
OliezakenSubroto.

Deze bewindsman is van me-
ningdatheteerder eenprobleem
zal worden om de huidige refe-
rentie- prijs van achttiendollar
pervat tehandhaven.De inkrin-
gen van de Organisatie van de
olie- exporterende landen(Opec)
zeer geziene Subroto voorziet
een "zeer moeizaam" overleg.
Deze opvatting wordt gedeeld
door zijn collega als oud- Opec-
voorzitter, de Nigeriaan
Lukman.

Men verwacht dat Saudiara-
bië en Iran tegen elkaarkomen
te staanopdevergaderingvan de
Olie- ministers.De grootste olie-
producent Saudiarabië wil
handhavingderolieprijs en Iran
wil een verhoging tot twintig
dollar.

Zakenvaria
WILLEMSTAD- Vrijdag 27

november organiseert 84 De-
partment Store een gala- modes-
how m het Princess Beach Hotel
& Casino. Tijdens deze modes-
how zal de nieuwekerst-collectie
worden getoond die vanaf heden
in de winkel verkrijgbaar is. De
modeshow begint om negen uur
's- avonds. Kaarten voor deze
avond zijn verkrijgbaar bij 84
Department Store, Princess Be-
ach Hotel en Kapsalon Yolande
in het Princess Beach Hotel en
kosten tien gulden per stuk.Alle
bezoekers maken kans op een
deurprijs van 50.100 of 150gul-
den.Foto: Eén van de modellen
metkleding uit dekerstcollectie.

Solidariteits-geld
door bouwactiviteiten

ORANJESTAD — Ondanks
het feit, dat deregering de 8.2
procent Solidariteits- belasting
(SB) wilhalveren tot 4.1 procent,
hetgeen in plaats van 32 miljoen
nu zestien miljoen zou moeten
opbrengen, blijkt echter dera-
mingmet 18.5 miljoenflorin 2,5
miljoen hoger te liggen. Naar
aanleiding hiervan werden door
de MEP- Statenledenvragen ge-
steld, waarop de regering
antwoordde dathet verschil van
2,5 miljoen hoger in de raming
gezochtmoet worden door de toe-
name van debouw- activiteiten
en deafname derwerkloosheid.

democratische hervormingen
eisten deeis van deoppositie on-
dersteunt voor het aftreden van
de Panamese sterke man, gene-
raal Manuel Antonio Noriega-
Deze wordt ook beschuldigd van
handel in drugs en betrokken-
heid bij politieke moorden.

KINDERMISHANDELING
hulp aan gezinnen in nood

BIJGAAND ARTIKEL is
het vierde in een serieover
kindermishandeling, ge-
schreven door medewer-
kers van het Project Ver-
trouwensburoKindermis-
handeling, VKM. Het
eerste artikelverscheen op
14oktober, het tweede op
28 oktober en het derde
werd op 11 november in de
AMIGOE gepubliceerd.

Speciale radio-
programma's, waarin
wordt gesprokenoverkin-
dermishandeling: donder-
dag26november Z-86'Awe
mainta' van 08.30 tot 10.00
uur; dinsdag 1 december
Radio Hoyerl'Kopikofiku
Edison' van 10.00tot 10.45
uur.

Na de onderwerpen "Wat
moet worden verstaan onder
Kindermishandeling?",
"Waarom worden kinderen
(door ouders) mishandeld?"
en "Waarom zouik mij ermee
bemoeien?" komt vandaag
aan de orde:

Hulp aan gezinnen in
nood: Hulpverleners
trachten het kind te bescher-
men en bieden hulp aan het
gezin. De soort hulp, is af-
hankelijk van de problema-
tiek en de noden van het be-
wuste gezin.

Het herkennen en het
melden van gevallen van
kindermishandeling aan een
hulpverlenende instantie, is
een eerste vereiste. Te vaak
komt het voor dat erniets ge-
beurt met een geval van kin-
dermishandeling, doordat de
mensen dieinstaatzijntehel-
pen", er nietbij willenworden
betrokken".

Direkte hulpmoetworden
geboden in ernstige gevallen,
zoals bij lichamelijk letsel,
ondervoeding en zware ver-
waarlozing en/of emotionele
mishandeling. Kinderen
kunnen een psychiatrische
behandeling nodig hebben,
bijvoorbeeld in gevallen
waarbijsprake isvan emotio-
nele of seksuele mishande-
ling. Ook de ouders kunnen
behoefte aan hulp hebben
voor hun psychische proble-
men, zoals pijnen, angsten,
depressies en alkohol ge-
bruik.

Ondersteuning van wijk-
verpleging, maatschappelij-
kwerk, vrienden, kennissen
kan soms levensreddendzijn.
De meeste gevallen van mis-
handeling vinden hun oor-
sprong in een niet opgeloste
crisis in het levenvan de ou-
der. Deze moet wordenopge-
lost, om onderdrukte span-
ningen te verlichten. Vaak is
een helpende handreeds vol-
doende, en dewetenschap dat
iemand zich om de situatiebe-
kommert.

Voortgezette behande-
ling van kind en ouder is een
noodzaak. Doordat mis-
handeling zich over een
langere periode ontwikkelt,
is langdurige therapie nood-
zakelijk. Er is tijd voor nodig
om het gezinsprobleem op te
lossen en de ouders "opvoe-
dings- vaardigheden" bij te
brengen, hentehelpen zich de
kennis enkunde eigen te ma-
ken, die noodzakelijk zijn
voor de opvoeding en weder-
zijdse relatie.

Tijdelijke plaatsing van
hetkind buiten hetgezin is
soms noodzakelijk ter be-
schermingvan hetkind. Voor
de ouders kan het een"afkoe-
lingsperiode" zijn. Ouders
(gezin) enkind krijgen de ge-
legenheid om tot rust te ko-
men en er kan gewerkt wor-
denaan het herstel van dere-
latief).

Permanente scheiding is
een laatste raadmiddel. In
bepaalde gevallen kan het
evenwel de enige mogelijk-
heid zijnom het kind afdoen-
de te beschermen.

Steldatikop dehoogteben
van een geval van kinder-
mishandeling? U hebt een
geweten en deverantwoorde-
lijkheid kinder- mishande-
ling te melden bij een
hulpverlenende situatie.
Wettelijk kunt u niet worden
vervolgd, door in goed ver-
trouwente handelen. Echter,
nogmaals willen wij bena-
drukken: Wees behoedzaam
en verstandig, stelt u zich
eerst op dehoogte van defei-
ten, alvorens te handelen.

Niet zelden heeft de mis-
handelende ouder behoefte
aan advies en ondersteuning.
Geeft een gewillig oor, en ad-
viseer hulp. (sociaal, me-
disch, enz.)

Schakel een hulpverle-
nende instantie in. Bijvoor-
beeld:— Projekt Vertrouwensburo
Kinder- mishandeling
(VKM) tel.: 612560.— Afdeling Geestelijke
Volksgezondheid (AGV) tel.:
626322.— Stichting Kinderbescher-
mingCuragao tel.: 613148.— Dienst Sociale Zaken
(DSZ) tel: 76600.— Voogdijraad Curagao
(VRC) tel: 616166.

In noodgevallen:— Geneeskundige en Ge-
zondheids- dienst(GGD) tel.:
625822.
— Ziekenhuis tel.: 624900 -625100.
—Politietel.: 44444.

Melding bij het VKM. In-
dien een meldingvan (moge-

lijke) kinder- mishandeling
het VKM bereikt, wordt de
zaak door een maatschappe-
lijkwerker(ster) onderzoent.— Een formulier wordt inge-
vuld, ter registratie van de
juiste gegevens. Vervolgens
wordt verdere informatie in-
gewonnen en wordt het be-
trokken gezin door de maat-
schappelijk werkerbezocht.— Er wordt voor gezorgd dat
hetkind en het gezin de nodi-
ge medische- en / of sociale
hulp krijgen.— In bepaalde gevallen kan
het noodzakelijk en mogelijk
zijn hetkind metinstemming
van de ouders uit huis te
plaatsen, of in hetziekenhuis
te laten opnemen. De ouders
aanvaarden hulpverlening
aan henzelfen hun gezin.— In (zeer) ernstige gevallen
kan deRechter beslissen het
kind voor een zekere tijd on-
dertoezicht testellen eneven-
tueel buiten het gezin te
plaatsen.

Advies aan ouders die hun
kind mishandelen, ofdreigen
temishandelen:
indien u niet bent opgewas-
sen tegen de spanningen die
het opvoeden met zich meeb-
rengt;
uvaak uwzelfbeheersingver-
liest;
te vaak tegen uw kind
schreeuwt, hetpijnigt,

Praat metvrienden ofgoe-
deburen.
Laat u niet onderdrukken
door het probleem. Praatmet
iemand. Er zijn beslist men-
sen diezich om uenuw gezin
bekommeren.
Bel het VKM. Zijn doelstel-
ling is ervoor te zorgen dat u
de juiste hulp krijgt om met
uw spanning om te gaan en
uw gezinbij elkaartehouden.
Des teeerderuhetproblemen
te lijfgaat, des teeerderzultu
in staat zijn dezeop te lossen.
Aldus:
kinder- mishandelingis een
symptoon van ouderlijkepro-
blemen, het verdwijnt niet,
door het te negeren;
het kan niet worden voorko-
men door de ouders te be-
straffen.

In hetbelang van hetkind
en ouder(s):— onderken de fouten, oor-
sprong en de noodzaak tot be-
handeling van kinder- mis-
handeling.
—biedthulpaanhet mishan-
deldekind en de ouders, door
ze detyd tegeven, eenuitweg
te bieden en begrip op te
brengen.— ondersteun de pogingen
van de hulpverlenende in-
stanties, kinder- mishande-
lingtegentegaan, doorgeval-
len te melden als u die tegen-
komt.

Wegens agressie:

Panama eist vertrek bases VS
PANAMASTAD — Het Pa-

namese parlement heeft de
Verenigde Staten gevraagd
zijn militaire steunpunten
langs het Panama- kanaal te
sluiten. Ookwilmenbereiken
datfamilie-ledenvan deAme-
rikaanse soldaten die in Pa-
namadienen geeninreis-visa
meerkrijgen. Volgens het Pa-
nameseparlement is deVere-
nigde Staten schuldig aan
"systematische agressie"om-
dat men deregering van Pa-
nama omver wil werpen.

In Panama zijn nog tiendui-
zend Amerikaanse soldaten ge-
legerd ter beveiliging van het
Panama- kanaal. Het gaat hier-
bij om hetzogenaamdeZuidelij-
ke commando, dat een der be-
langrijkste Amerikaanse steun-
punten is in Latijns Amerika.
Volgenseen eerder doordeVSen
Panama gesloten akkoord wordt
deKanaal- zone- in 2000 geheel
aan Panamaovergedragen.

Sedert enige maanden zijn de
relaties tussenbeide landenver-
slechterd, omdat Washington

OAS-secretaris
getroffen door
hartaanval
WASHINGTON—OAS- se-

cretarisgeneraal JoaoBane»
Soares is dinsdag met spoed
in een Washingtons zieken*
huis opgenomen na een hart-
aanval. Hij wordt verpleegd
in een Intensive care- een*
heid.

De ziekenhuis- opnamevan de
56-jarige topmanvan deOrgani-
satie van Amerikaanse State0
(OAS) werd bekend gemaakt io
eenvoor depersvoorgelezenver-
klaring. Daaruit bleek dat de
Braziliaanse diplomaat in het
GeorgeWashington-hospitaal&
opgenomen van de gelijknamige
universiteit. OAS- woordvoer-
derEdgardo Costa had het over
een "probleemvan hethart"- .

Een lid van het verplegeod

Eersoneel datzijn naam niet be-
end wilde gemaakt zienzei dat

deOAS-secretaris indeIC- afde-
ling was opgenomen. Zijn toe-
stand werd als "ernstig" om-
schreven. ,

Automatisch is waarnemen0
OAS- secretaris Valeric McCo-
mie nu het hoofd van hetOA~T
apparaat. Baena Soares heej*
een spannendeperiode achter&e
rug in verband methetbehande-
len van de OAS-begroting. De-*
is ruim 76 miljoen dollar gro°;
maarde contributieskomen me
boven dezestig miljoenuit.

M DEPARTMENT STORE
ERIEWEG 1 -ZEELANDIA
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LUGA : Princess Beach Hotel (Ballroom)
DIA : 27dinovember, 1987
ORA : 9:oo'orp.m.
DEURPREtS: 3 Waardebonf. 150.-/f. 100. - /f.50.-
Preis entrada ’.lO.- p.pers.
Optenibel:
a. 84Department Store
b. Princess Beach Front Desk
c. Kapsaton Yolanda Princess Beach Hotel.

■■FOR ONLY
$ 117 U.S. MONTHLY

Purchase a 12,500 m2 lot (3.09 acres) in one
ofVenezuela's richest and most prosperous areas.

Land development with areas reserved for
Country Club, Swimming Pool, Church, Hotel.
Artificial Lake, Commercial Area, Gas Station,

Children's Playground, Farm. etc.
Located in the area of most rapid growth

and valuation in Venezuela, where land prices
are constantly increasing.

12,500 m2 lot (3.09 acres) from $ 5000 U.S.
and easy monthly payments of$ 117 U.S.

(Or the equivalent in florines).

DONTLOSE THIS OPPORTUNITY TO MAKE
THEBEST INVESTMENT OF YOUR LIFE

Cutout this coupon and mail it withyour address
in order to send you further information

i !INVERSIONES INDELOP, C JL.
Edificio Cavendes, Piso 8. Oficina 805,
Avenida Francisco de Miranda
Los Palos Grandes - Caracas - Venezuela.

I
Please send me, without obligation,
booklets and additional information on lots:

NAME:.

ADDRESS :

. TELEPHONE:

COUNTRY
■" '■* ' ■ " ■■-'-'■" ■ .--'■■-■■-. :-;.;.: ...::.:-..:.;...w.-..;.. . ..-..■ -:::..A-.

AMIGOE
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L» __^g ' -!- -- » ■ ■£"£_■_{ Ukunt gerust zijnals U bij ons Uwauto laat „ser-

S^^^^^^^^J^^J^^^^^-bóorsmeren en verversen van * AutoTech Habaai
'^Ê^_^?S_^^^TZ—-—J^-^__Vr motor olieen oliefilter, tot 5 qt. Weg naar Welgelegen 38

Tffj «■HteMki^gMi^n olieen oilfilterv.e. bekendmerk, Tel.: 624812
fiS ffifflPT^Kf een 5 punten checkup en * Auto Tech Salifia

KWS _?_IW&YèWx doorsmeren van alle punten f^S,l^^M_! *-* v.d. chasis. Het stofzuigen van . "-616523/616524
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Vandaag begonnen met interviews
UNA en NOS starten kijk- en
luisteronderzoek op Curacao

WILLEMSTAD — Vanaf
vandaagkunnen zeshonderd
Spinnen een studentvan de
universiteit van de Neder-landse Antillen en mensen uit
|j®t onderwijsveld voor de
jleurkrijgen die vragen zul-
len stellen over de program-
ma's op radio en televisie. Dit
*-jk- en luisteronderzoek-
Project wordt geleid door Sti-

cusa, NOS en ATM. Het on-
derzoek heeft een tweeledig
doel.Op deeerste plaats geeft
het de onderzoekers enig in-
zicht in de huidige kijk- en
luisterdichtheid en op de
tweede plaats moet middels
dit project overdracht van de
nodigekennis en ervaring op
het gebied van media-
onderzoek aan de lokale uni-

versiteit(UNA) plaatsvinden.
Dit onderzoek-project is ont-

staan als gevolg van een besluit
van de drie organisaties, in hun
geregeld overleg gedurende
1986, om een media-onderzoek
naar analogie van het 1979-
-project in 1987te herhalenop be-
perkte schaal en met ingebouw-
de overdrachts- mechanismen.

Het onderzoek wordt op be-

perkte schaal gehouden omdat
alleen Curagao in het onderzoek
betrokken zal zijn. Speciaal voor
dit onderzoek hebben de drie or-
ganisatoren de hulp van de Fa-
culteit der Sociale en Econo-
mische Wetenschappen in het
1987-onderzoek ingeroepen.De-
ze Faculteit kan op die manier
kennis en ervaringopdit gebied
opdoen, zodat zij in de toekomst
geheel zelfstandig en met een
grotere frequentie kijk- en luis-
teronderzoek- projecten kunnen
uitvoeren.

Kandidaten voor de functie
van Statenlid waren toentertijd:
LH. Capriles, mr.dr. M.F. da
Costa Gomez, A. Desertine, C.W.
Jonckheer, J.M. Kroon, W.P.
Maal,E.C. Martijn, E.A.Romer,

Willemstad - in het me-
van de UNA vond

°£termiddag een persconferen-e Plaats waar een uiteenzetting
erd gegeven over een kijk- en

lUlster-onderzoek dat de UNA in
met deNOS van-

JVandaag toten met 4 december
J? Curagao zal verrichten. Foto
/'*'■.■ Drs Disrael Orphelin van

team van deUNA,
p. Win Beckers, hoofd afdeling
_) lJk- en Luister- onderzoek van
f NOS,Rupert Silberie van de

der Sociale en Econo-
jllscheWetenschappen van de
,j*A en Dino Daal van het on-

r^oe£- team van de UNA, die
Vdens depersconferentie het on-

r-rzoek toelichtten.

Op de zegel van 70 cent is het
heden uitgebeeld, middels een
moderne drukkerij.Teksten wor-
den met behulp van beeldscher-
men en een toetsenbord in een
computer gevoerd, waarna een
aangesloten printer de teksten
voor verdere behandeling afle-
vert aan een offset-pers.

In totaal worden150.000series
uitgegeven. Het ontwerp voor de
zegelskomt van deCuragaoënaar
HumphreyElisabeth.

WILLEMSTAD- Vijftigjaar
geleden, op 25 november 1937,
werd in de CuragaoscheCourant
opgeroepen tot de eerste verkie-
zingvoor deStaten van deNeder-
landseAntillen.

a. nuongt; J.H. Sprocket, H.G.Suarez en J. Tinge.
De verkiezingvondplaats op2o

december 1937 en de Staten-leden kwamen voor het eerst bij-
een op 5 april 1938. Dat histo-rische feit zal overigens volgendjaarfeestelijk gevierd worden.Een specialecommissie, bestaan-deuitE.V.Jesurun,H. Anastatiaen ing.R. Winkel, bereiden mo-menteel een feestprogramma
voor.

WILLEMSTAD- Vrijdag 11
december wordt doordePosterij-
en van de Nederlandse Antillen
een serie bijzondere frankeerze-
gels uitgegeven ter herdenking
van het 175-jarig bestaan van de
drukkerijen uitgeverij "De Cura-
gaosche Courant NV". De zegels
hebben een waarde van 55 en 70
cent.

Op dezegel van 55 cent, uitge-
voerdin vierkleuren druk met als
steunkleuren bruin en blauw is
het oude drukkersbedrijf uitge-
beeld. Een ouderwetse pers,
waaropmet loden letterswerdge-
werkt, zorgde voor snellere ver-
meerdering van het geschreven
woord, dan bereikt kon worden
doorhet met dehand, ganzeveer
en galnoten inkt overschrijven
van teksten.

Algerije:
Opecmoet meer

leden krijgen
— De OPEC moet

We 1 n uitgebreid met nieu-jwleden. Zo meent Algerije,
to* et nu*<^Be streven om
Uiai^fn evenwichtige olie-
sleoi^* en P"jzen te komen

ten goedekomen.
Ven* .^gerynse opvatting werd
v^nH ■ 6118 een conferentietjüw.e internationale olie- in-
öeBl^e in de Franse hoofdstad.
Pcrt r ganisatie van olieex-
ittwrende landen (OPEC) heeftWt«Verleden de hootafe**oll-
Se aanzien van de uitbrei-
%v 1 Zi^n ledental- Daarmee
ting ,01gens deAlgerijnse opvat-
heff nsen verloren gegaanom
kury^tioneren van het olie-_ te optimaliseren.

CostaRica
JerhindertVettrek van
contra-leiders
v^JOSE- Twee leiders
Cog/*®, contra's hebben van
B*»»ib Hicanietdekansgekre-
W;aar Nicaragua tereizen,

J
met deNicaraguaan-

KU^g^delaarkardinaal Mi-
*»o«« baodo y Bravo een ont-
Vo^S^uden hebben.

*«aiit^o8 dewoordvoerster van
a sndinistische guerrilla

ia lW^ nsoRobelo enAzuce-
Hbe

y verschillende malen
Ne* g®Probeerd aan boord
Hth vliegtuig tekomen opde
Nirr?Venvan San JoBemetbe"
Vu!g Nicaragua. Zij kregen
NaT ëTnkins van deCosta"% g.^e luchtvaart- autoritei-
?*t di/ de contra's gelooft men
{IJk v« gebeurde op uitdrukke-
>he ek van de Sandinis-
Vlilregering. Het was de be-

Va? de contra- leiders
!JelVoofdinaal een eigenvoor-
%la-, j leggen omdevredein
jHaS. bereiken. Eerder had
W^ainaal in Miami aan henN>oorBtel van de regering

**oK en-el° en Ferrey hebenNt J«verleg gepleegd over
r> d* nu te doen staat- Een
N vrolijkheden is dat zdj
N.r?Btel nu in de Costari-fcu,£ hoofdstad bekend ma-
%h jen alternatiefis clandes-
vV6j' *. Srens naar Nicaragua
>C?teken- °e pauselijke
No^^.SanJose,mgrPier Gi-

<Ja °? Nicolo, heeft latenwe-
v ISE»i niet aLj hun koerier
ti!Stel door nun vredes-

wenn&ar Nicaragua overte

ONDERZOEK
In het verleden zijn al vaker

van dit soort onderzoeken ver-
richt. In november 1982 is het
onderzoek verricht door D.G.D.
Orphelin ten behoeve van Tele-
Curagao. Dovale Advertising
Agency heeft in mei van dit jaar
een soortgelijk onderzoek ver-
richt.

Door middel van ditonderzoekwillen de organisatoren enkelebelangrijke karakteristieken,
waar onder ook innovaties, van
vooral deconventionele tv,maar
ook van abonnee tv-kijkers en
radioluisteraars identificeren.
De tweede doelstelling is hetme-
ten van de waarderingvan het
publiek voor de lokale tv in ver-
gelijking tot de concurrentie.

AANBOD
De derdedoelstelling is het be-

palen van de behoeften en in-
zichten dieonder hetpubliek le-
ven ten aanzienvan televisie in
zijn verschillende aanbodvor-
men en radio. De vierde doelstel-
ling is het verschaffen van infor-
matie die kan worden gebruikt
bij hetformuleren van een nieuw
beleid.

De onderwerpen dietijdens de
studieaan de ordekomenzijn:De
houding en mening van het pu-
bliek ten aanzien van tv, abon-
nee tv enradio; algemeen imago
van Tele- Curagao in vergelij-
king tot concurrenten: program-
mavoorkeuren; opbouw van het
publiek van lokale tv en van
andere stations; depiektijden; de
piekluistertijden alsmede het
radio- luisteren 's- avonds; medi-
avoorkeur van het publiek; ge-
loofwaardigheidvan deverschil-
lende media: imago van lokale
stations ten aanzien van haar
dienstverlenende functie aan de
maatschappij en de taaivoor-
keur.

STEEKPROEF
De interviews nemen onge-

veer 45 minuten in beslag en
worden gehouden met op Cura-
gao wonende personen van 15
jaaren ouder. De interviews vin-
den plaats in de periode van 25
novembertot en met4 december.
De grootte van de steekproef is
bepaald op 600personen(de tota-
le bevolking van Curagao be-
draagt ongeveer 171.000). In to-
taal zullen 1200 adressen ge-
trokken worden, bestaande uit
600 start- en 600 reserveadres-
sen. De tweede groep adressen is,
zoals de naam al zegt, als reser-
vepool te beschouwen, waarvan
gebruik zal worden gemaakt om
de respondenten zo relatief
mogelijk te laten zijn.

De adressen voor de inter-
views zullenmetbehulp van het
kies-register worden uitgeko-
zen. Eerst wordthet eilandopge-
deeld in vier gebieden, te weten
West, Midden, Oost Curagao en
uitbreidingstad. Bij debepaling
van de adressen uit deze gebie-
denisrekening gehoudenmetde
geslacht/ leeftijd- relatie die in
detotale populatie bestaat.

LOS ANGELES — In het zuiden
van Californie, VS, trilde de bodem
maandag- en dinsdagmorgen. De
zwaarste schok was 6,5 graden op de
Richter- schaal. Er vielen 3 gewon-
denen telefoon- en stroom- kabels
knapten. Hetepi- centrum lag bij de
Mexicaanse grens.

*****

Fancy-fair op
Schotborghschool

WILLEMSTAD — De
J.W.Th Schotborghschool op
Koraal Specht viert dit
schooljaar haar derde lus-
trum. In verband hiermee
wordt zondag 29 november
van tien uur 's- morgens tot
zeven uur 's- avond een fan-
cy-fair georganiseerd.

Tijdens de fancy-fair zijn er
voor de kinderen verschillende
spelletjeszoals ringwerpen, ezel-
tje prik, blikken omver werpen
en de sjoelbak. Er worden ook
verlotingen verricht waaronder
een fiets, electrischezaagenreu-
zepoppen.

Onder leiding van Arme-
Marie Braafheid wordt er een
kinder-modeshow gehouden en
een dansvoorstelling door de
schoolkinderen.

Entree-prijs is één guldenvoor
volwassenen en vijftig cent voor
kinderen. De opbrengst van deze
feria wordt gebruikt voor deaan-
schaf van nieuwe leermiddelen
en nieuw lesmateriaal en repa-
raties aan het schoolgebouw.

GLASGOW—Tweeleidersvan de
Schotse gevangenis-opstandvan ja-
nuari kregen 10 jaar.Bij hun actie
vielen 34gewonden.

*****

BONN—DeWestduitsebondsdag
aanvaardde de nieuwe Defensie-
begroting met een omvang van der-
tig miljard dollar. De regering
waarschuwde voor verdere bezuini-
gingen.

OPROEPING
Openbare vergadering van de
Eilandsraad op donderdag 26
november 1987 om 08.30 uur
in deStatenzaal.

AGENDA
1. Goedkeuring notulen
2. Ingekomen stukken
3. Goedkeuringverslagen
4. Eilandsverordening

Motorrijtuigbelasting
5. Begroting 1988
6. t/m 10. Wijziging begro-

tingen 1981, 1983, 1984,
1985 en 1987

11. Slot der rekeningen 1967
tot en met 1981

12. Schuldsanering A.B.C.

Willemstad, 25 november 1987
De Voorzitter, R.A. Casseres.

Woensdag 25 november 1987

Tentoonstelling Kindertekeningen £<Zx^eElsakura samsDmTiS^Tekenwedstrijd V-JS^
Opening 28 novembera.s. 11 uura.m.

door dhr Wilson Garcia in het Curagaosch Museum.
6 tot 8 jaar 9totlojaar 11 tot 14 jaar

-istenri.fi- Iste prijs: Iste prijs:
ïherikaPietemella Marielle Maduro ®a

i?onla van Bla,,cum
2enrii«- 2de prijs: Zde prijs.P J

Marvin Josefa Rolando Sanders JET"-Bemadlna
3« nriiit- 3deprijs: 3d6 Pr,is-

P ' u»«,iM»rti»u«
Pl MarkAnt-GrovellMargi Martinus JenaidaCarmolitagySAKURA prijs m SAKURA prijs SAKURA prijs

Hubert Martina Gerardo Floras Soushelle Luyando

Alle kinderen van wie detekeningen geëxposeerdzijn, mogen een verrassing
komen halen bij:
I * * 1 j 1 I ' f "1 CuraCaO ChoboloboShopping Center -Sallna
ï—JL-ll I IC-JL—)l I Tel.: 611522/611585

interamo nv. m,
adviesbureau voor personeel en organisatie

Het belang van een doordacht flexibel ondernemingsbeleid behoeft
nauwelijks te worden onderstreept. Dat geldt voor zowel een
groeiende, als een stagnerende of teruglopende economie. Flexibi-
liteit in arbeidsvoorwaardenbeleid is in dit venband een zeer wezenlijk
aspect. Omdat arbeidskosten in de meeste bedrijven veelal het
grootste deel van de totale kosten in beslag nemen is een zorg-
vuldige vaststelling van het arbeidsvoorwaardenbeleid van een niet te
onderschatten betekenis. Aangezien 'flexibiliteit' binnen dit kader een
belangrijk sleutelwoord is, lijkt het ons goed om tijdens een seminar
op 12 decembera.s. aandacht te besteden aan hetthema-

FLEXIBILITEIT IN 1
ARBEIDSVOORWAARDENBELEID I

Programma-onderdelen:
" Bedrijfseconomische overwegingen
" Mogelijkheden vanuit het personeelsbeleid;

welke onderdelen van het arbeidsvoorwaardenpakket lenen
zich voorflexibeletoepassing;
aandacht voor materiële en immateriële gevolgen

" Juridische beperkingen en mogelijkheden
" Voorbereiding invoering llexibiliteit in arbeidsvoorwaardenbeleid'

Medewerkers:
" P. Lauffer bc, functie-analyst St.Elisabeth Hospitaal
" Mr. E.F. Promes, advokatenkantoorPromes,

van Doorne & Sjollema
" Ing. P.C.T. Sampson, Directeur Personeelszaken CDM
" Drs. Th. Tijssen, bedrijfsadviseur

Doelgroep:
Het seminar is primair bestemd voor:
" directieleden die de eindverantwoordelijkheid dragen voor het

te voeren arbeidsvoorwaardenbeleid
en tevens toegankelijk voor:

" de overige leden van het managementteam, zoals hoofden van
afdelingen financiële administratie en personeelszaken

" externe adviseurs; b.v. accountants en juristen iil|||P"

Belangstellenden kunnen zich voor aanvullende informatie en voor a^lß j^
opgave van deelname wenden tot INTERAMO N.V. (mevr.drs. E. j | |flf^Bß
Leve of dhr. H. Dieperink), Wilhelminalaan 9, Curagao, tel. 73577. Q^wl^S

11AMIGOE

WILLEMSTAD—In hetkader
van deautomatisering van de ho-
tels,heeft hetbedrijfLogistix, dat
is gespecialiseerd in computers,
inopdracht van deHoldingCom-
pany Curacao de hele admini-
stratie van de verschillende ho-

tels geautomatiseerd.ImtiHanif,
de project-manager, heeft daar-
na als eerste het personeel van
Las Palmas een vijfdaagse cur-
sus gegeven waarin hen werd uit-
gelegd hoezij met denieuwecom-
puters moeten werken. Gedepu-

teerde Reintje Martina, presi-
dent- comissaris van deHolding
Company Curacao, stelde de
computers officieel in gebruik in
bijzijn van enkele functionaris-
sen van Las Palmas en de Hol-
ding Company.

ö, memo.h<£& | Laatste week I
»\^wn«!^/ van onze |
\ GRANDIOZE i
I UITVERKOOP \
l Kom langs en profiteer. «
o o

l Wij verwachten U op de ;
Sta. Rosa weg 194
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Chili bezorgd over
mensenrechtensituatieinMexico

NEW YORK — De regering
van Chili heeft een ontwerp- re-
solutie ingediend in de derde
commissievan de VerenigdeNa-
ties waarin gevraagd wordt om
het sturen van een waarnemer
naar Mexico met het oog op het
schendenvan demensenrechten
in dat land. In het ontwerp
spreekt deMexicaanse ambassa-
deur bij de VN Pedro Daza zijn
bezorgdheid uit over het schen-
denvan demensenrechten in het
land der Azteken. Vooral het
recht op het leven wordt in Mex-
ico geweld aangedaan, zo stelt
Daza vast, waar hetbijvoorbeeld
gaat om het martelen van be-
klaagden.

WILLEMSTAD - In Club
Union Boneriano vond gisteren
een eerbetoon plaats aan Antho-
nyßaymondJuanlsenia-Jama-
nika. Anthony Jamanika heeft
zich jaren lang ingezet voor het
culturele leven op Curagao en
heeft zelf ook toneelstukken op
zijn naam staan. In deCUB tra-

den verschillende muziek en to-
neelgroepen op waarvan sommi-
gen delen uit Jamanika's to-
neelstuk "Birinia den Come-
back" uitvoerden. Foto: Het mo-
ment dat de voorzitter van de
CUB Eus Anthony een plakkaat
overhandigtaan Anthony Jama-
nika.

"Investeren in vakbonden is investeren in democratie"

Politieke leiders in Afrika
plukken vruchten vakbondswerk

DEN HAAG — De vakbon-
den hebben in Afrika een
voorhoede-rol gespeeld in de
strijd om onafhankelijkheid,
maar de vruchten van de on-
afhankelijkheid zijn gekaapt
door de politieke leiders. Na
deonafhankelijkheid hebben
regeringen geprobeerd de
vakbonden te marginalise-
ren, aldus Hassan Sunmonu,
algemeen secretaris-
generaal van de organisatie
voor Afrikaanse vak-
bondseenheid (OATUU). "En
wat de Afrikaanse vakbon-
den in jarenlange moeizame
onderhandelingen hebben
veroverd aan verbetering
van arbeidsvoorwaarden,
wordt nu met een penne-
streek weggevaagd door de
recepten van het Internatio-
nale Monetaire Fonds: be-
vriezing van de lonen, af-
schaffing van toeslagen, mas-
sa-ontslagen als gevolg van
privatisering en afslanking
van het overheidsapparaat".

Sunmonu sprak inhet Institu-
te of Social Studies (ISS) in Den
Haagop een bijeenkomst over de
vakbeweging in Afrika. Daar
werd de balans opgemaakt van
een samenwerkings-project dat
OATUU, ISS en deFederatieNe-
derlandseVakbeweging de afge-
lopen vijfjaar hebben uitge-
voerd. Hetproject was vooral ge-
richt op kadertraining en cur-
sussen ter bevordering van ar-
beiders- participatie. Tot dusver
hebben ongeveer 1.000 vak-
bondsleden aan deze program-
ma's deelgenomen.

Vakbonden kunnen een be-
langrijke rol spelen in een ont-
wikkeling naar meer democra-
tie. In een continent waar de
helft van de landen dooreen mili-
taire regering wordt bestuurden
de andere helft overwegend be-
staat uit een eenpartij-staten, is
de vakbeweging vaak de be-
langrijkste democratische stro-
ming, stelde dr. Gerard Kester
van het ISS, die het vakbond-
sproject leidt.

"Op nationaal niveauis de de-
mocratie zeer beperkt, maar de-
sondanks zijn ongeveer een mil-
joenAfrikanen gekozen door
hunmede-arbeiders als hunver-
tegenwoordigers". Soms worden
vakbonds- vertegenwoordigers
ingekapseld door regeringen,
soms is de vakbondstop vooral
uit op eigenvoordeel. Maar toch
groeien op plaatselijk niveauen
in de bedrijven democratische
structuren, die de smaak naar
meer democratie op nationaal
niveau opwekken. Investering
in opleiding en training van ge-
kozen vakbonds- vertegenwoor-
digers is op lange termijn een in-
vestering in democratie in Afri-
ka, meendeKester.

FNV, ISS en de Afrikaanse
partners zijn ondanks alle pro-
blemenredelijk tevredenover de
bereikteresultaten en hebben
dan ook besloten de samenwer-
king voort te zetten. De FNV fi-
nanciert hetproject metfondsen
dieafkomstigzijnvan hetNeder-
landseministerievan ontwikke-
lings- samenwerking. Jaarlijks
stelt het ministerierond elfmil-
joen gulden beschikbaar aan
FNV en CNV voor ontwikke-
lings- samenwerking op vak-
bondsgebied. Een deel van het
geldwordt besteed via het inter-
nationaal verbond van vrije vak-
vereniging(IVVV).

MaarveelAfrikaansevakbon-
den zijn huiverig voor aanslui-
ting bij een van de grote interna-
tionale vakbonds- organisaties.
Keuze voor het IVVV in Brussel
of over het overwegend commu-
nistische wereldvakverbond in
Praag impliceert een keus in de
koude oorlog. De ideologische
strijd tussen de IVVVen het we-
reldvakverbond heeft de Afri-
kaansevakbeweging herhaalde-
lijk op haar grondvesten doen
schudden. De organisatie voor
Afrikaanse vakbondseenheid
(OATUU) waarbij bonden uit
vrijwel alle Afrikaanse landen
zijn aangesloten, heeft dan ook
besloten tot een niet-gebonden
koers. De FNV is een geschikte,
want politiek onschuldige,
partner bevonden voor deze
vorm van bilaterale samenwer-
king met Afrikaanse vakbon-
den, zei Willy Wagenmans van
de FNV.

GEEN VUIST
In principe zouden vakbonden

kunnen uitgroeientoteen tegen-
macht in landenmet een autori-
tair regime. Maar alle partners
realiseren zich dat in depraktijk
de manoeuvreer-ruimte beperkt
is. Volgens Wagenmans is in de
huidigeeconomischecrisis inAf-
rika voor vakbonden geeneer te
behalen aan cao-
onderhandelingen. Temidden
van massale werkloosheid en da-
lendereële lonen kunnen devak-
bonden geen vuist maken.

Regeringen proberen meer
controle te krijgen over de vak-
bonden. "Schending van vak-
bondsrechten is eerderregel dan
uitzondering". Enerzijds worden
de bonden daardoor verder ver-
zwakt, maar anderzijds zijn ze
daardoor meer geneigd zich kri-
tisch op te stellen tegenover de
regering, aldusWagenmans.

Collectieve onderhandelingen
over arbeidsvoorwaarden zijn
meestal niet haalbaar. Stakin-
genworden al gauw opgevat als
oproer en neergeslagen met de
machinegewerenvan de militai-
re machthebbers. Maar met een
strategie van participatie in het
beleid kan de schade tenminste
beperkt worden, opperde Sun-
monu. De meeste vakbonden
hebben niet de middelen en niet
de geschoolde mankracht om ef-
fectief te participeren in het be-
leid op bedrijfsniveau en in de
nationale politiek. De scholings-
programma's die ISS, FNV en
OATUU gezamenlijk hebben op-
gezet zijn bedoeld om de Afri-
kaanse bonden beter uit te rus-
ten voor dierol.

De voetangels en klemmen
van de participatie- strategie
kwamenuitvoerigaan de orde op
de studiebijeenkomstin het ISS.
Het doel van die strategie is een
herverdeling van macht, maar
de bonden worden gemakkelijk
slachtoffer van manipulatie. Re-
geringen juichen"participatie"
vaak toe in hun verheven be-
leidsstukken, maar proben n
vervolgens de vakbondstop in te
kapselen. Bedrijfsleiders ge-
bruiken de vakbonds- vertegfi-
woordiging liefst als ver-
lengstuk van het management.
En omdat destaat in Afrika ook

de grootstewerkgever is kunnen
die effecten elkaar nog verster-
ken. Als vakbonden reële in-
vloed willen uitoefenen moeten
zezelfhetinitiatiefnemen bijhet
ontwikkelen van een strategie
voor arbeiders- participatie. Te
vaak laten ze dat initiatief»aan
anderenover.

INTIMIDATIE
Participatie betekent niet dat

de secretaris-generaal van de
vakbond in hetparlement wordt
gezet of een belangrijke partij-
functie krijgt. Het is niet de be-
doeling dat de regeringen eerst
de vakbondsleiders annexeren
om henvervolgens tot zwijgen te
brengen, waarschuwde Sunmo-
nu. "Regeringen hebben gepro-
beerd vakbonden te absorberen,
te intimiderenof te ontbinden.
Maar de meeste regeringen
schrikken toch terug voor de
meest drastische stap, het ont-
bindenvan de vakbeweging".

Al te somber over de invloed
van devakbeweging was hij ove-
rigens niet. "In Nigeria heeft de
regering uiteindelijk een over-
eenkomst met het IMF afgewe-
zen omdat de vakcentrale TUC
zich ertegen verzette. In Sudan
heeft de vakbeweging een grote
rol gespeeldbij deomverwerping
van het regime van Nimeiry".

In de onafhankelijkheids-
strijd dienden devakbondsleden
als "kanonnenvoer", maar een-
maal onafhankelijk probeerden
de politieke leiders vervolgens
de bonden uit te schakelen. In
veel landen vertolkt alleen de
vakbeweging nog de "stem van
de onderdrukten", stelde Sun-
monu. Maar in Afrika vormen
niet dearbeiders en "White Col-
lar"werkers, maardekleineboe-
ren degrootstebevolkingsgroep.
Vertegenwoordigt de vakbewe-
ging niet een kleine stedelijke
elite, die de vakbondsorganisa-
tie gebruikt om haarrelatief be-
voorrechte positie te bescher-
men?Dat is niet helemaal waar,
meende GerardKester.

De top op nationaal niveau is
vaak egoistisch bezig, maar het
middenkader is zelf afkomstig
van het platteland. "Deze men-
senhouden zichniet alleen bezig
met belangen- behartiging in
enigezin, ze zijn sterkgericht op
ontwikkeling inbrede zin. Beter
onderwijsbijvoorbeeld vinden ze
ontzettend belangrijk. En je
merkt dat het middenkader
vaak veelvertrouwen genietvan
deachterban. Regeringen dwin-
gen vakbondenin een participa-
tierol, maar hetprobleem is dat
debonden daarvoorniet geëqui-
peerd zijn."

Hij hecht veel belang aan de
bijdrage die vakbonden kunnen
leveren aan een procesvan de-
mocratisering. Eenstemming
concludeerden de deelnemers
dat de vakbonden dierol alleen
kunnen spelen als ze zelf demo-
cratisch georganiseerd zijn: De
ledenmoetenhun gekozenverte-
genwoordigers kunnen
controleren.

Zelfmoord neemt epidemische vormen aan

Taboe op zelfmoord
blokkeert goede opvang
EDE — De hulpverlening

aan mensen met
zelfmoordneigingen faalt
veelvuldig. Onder meer om-
dat er in de opleiding onvol-
doende aandacht aan wordt
besteed weten de hulpverle-
ners — artsen en verpleeg-
kundigen — vaak niet wat ze
met een suicidale patient aan
moeten. Maar dat kan de
hulpverleners eigenlijk niet
worden aangeweven. Gron-
doorzaak van de falende
hulpverlening is dat in onze
zakelijke maatschappij op
psychische problemen en
zelfmoord in het bijzonder,
nog steedseenlevensgroot ta-
boerust. De hulpverleners —een afspiegelingvan demaat-

schappij — weten daar ook
vaak geenraad mee. "Een ge-
broken been opvangen is
geenprobleem, maar meteen
gebrokenhart wetenwegeen
raad", zo zegt de Leidse psy-
choloog dr.A. Kerkhof in een
vraaggesprekmet de ANP.

Op een congres van verpleeg-
kundigen — op touw gezet door
de hogere school voor ge-
zondheidszorg in Leusden — er-
kenden ook de docent-
verpleegkundigeM.vanDuijnh-
ovenen zijn collega C.Lemmens
dat veel verpleegkundigen met
de handen in het haar zitten als
ze meteen suicidaal patient wor-
dengeconfronteerd. In de oplei-
dingen later in depraktijk inhet
ziekenhuis leren ze onvoldoende
hoe ze de mensen precies moeten
helpen.

Vooral in algemene zieken-
huizen die evenals als gespecia-
liseerde psychiatrische zieken-
huizen met zelfmoordgevallen
worden geconfronteerd, wringt
de hulpverleningsschoen. Tijd-
gebrekis daareenreel probleem
maar voor veel verpleegkundi-
gen is dat tijdgebrek ook een
mooi gelegenheidsargument
voor een soort vluchtgedrag, om
zich maar niet te veel in de
hulpverlening aan
"zelfmoordgevallen" te verdie-
pen. En datterwijl juistdeze pa-
tienten — die volkomen zijn
vastgelopenin hunproblemen—
bij uitstek behoefte hebben aan
extra aandacht en begrip. Niet
voor niets is een zelfmoordpo-
ging vaak een verkapte vraag
om hulp en dan is het toch wat
vreemd als de patient ookbij de
beroeps- hulpverleners bot
vangt.

Ookveel ziekenhuizenzien de
speciale zorg die suicidale pa-
tienten behoeven over het hoofd.
Uit een onderzoek is gebleken
dat in veel algemene ziekenhui-
zen een protocol, een instructie
voor het omgaan met suicidale
patiënten, eenvoudigweg ont-
breekt.
Dat de hulpverlening niet is

toegesneden op de zelfmoord-
problematiek blijkt ook uit een
in '83verricht onderzoeknaar de
opvang van een groep suicide-
pogersin het academischzieken-
huis inLeiden.Depatiënten oor-
deelden in veel opzichten nega-
tief over de behandeling die ze
hadden gekregen. Ze voelden
zich nog hetminstbegrepen door
deverpleegkundigenwaarze het
meest mee te maken hadden.
Troost, zorgzame aandacht en
emotionele betrokkenheid kon-
den de verpleegkundigen niet
bieden. Oorzaak: Ondanks stro-
men publikaties is en blijft
zelfmoord nog steeds taboe, ook
in hetziekenhuis, zo concludeert
ook Van Duijnhoven.

Kerkhof zegt dat uit de
nuchtere cijfers blijkt hoezeer
psychische problemen en de

zelfmoord- problematiek in }l
bijzonder in onze samenlev"*
worden weggedrukt en onder^waardeerd. Dit ook ondankske
feit dat het aantal zelfmoor*'
en pogingen daartoe in Ned«''
landna deoorlogenorm isg&*
gen en inmiddels epidemisch
proporties heeft aangenomelj
Van de grofweg 30 miljard V,
den dieer per jaarin Nederig
wordt gespendeerd aan Sf
zondheidszorg wordt dcs"5'
danks slechts 10 procent geslff
ken in geestelijke éK
zondheidszorg en gaat de re!
naar lichamelijke f
zondheidszorg toe.

De cijfers nogeens opeenrUÖ'in 1950 kwamen er 600 Ne*'
landers doorzelfmoordomhe*L
ven, in '84 waren dater al l"ttot 2.200. Momenteel konie" j
meermensen door suicideom"
leven dan doot het verkee.
Zelfmoord is daarmee op\
ranglijst van belangrijkstei°r
soorzaken op de zesde plaats?-
komen. Onderdemannenva»'
tot 40 jaaren onder de vroU«*
van 15tot60jaarbehoort suici"
tot de belangrijkste drie do^soorzaken. Bij vrouwen vafli
tot 29 jaar is zelfmoord ze'
doodsoorzaak nummer een. ,

Ook het aantal pogingen.zelfmoord dat de medische'
stantiester'ore komt, is de wT
lopen jaren sterk toegenome.
tussen 1973 en '82 met 43 P°Jcent. Inhetbeginvan dejaren
vereisten jaarlijks tussen
25.000 en 30.000 suicidep<
gen medische behandel*0»,
Daarnaast zijn er ech'j
minstens nog twee meer zoll
pogingen die geen medische f,
handelingvereisenwaarmee...
totaal aantal zelfmoordpoë'.
gen vermoedelijk uitkom*
90.000 tot 100.000per jaar. ~Ook is uit anonieme be*
kingsonderzoek gebleken °.
ongeveerviertotvijfprocentv J,
de bevolking van 15 jaaren ?"
dereen of meerkeren een S&d
depoging heeft ondernomen'
Tot 15procent heeft welee°frieus aan die mogelijkheid *>
dacht. Kerkhof: "de cijfers sp^
ken duidelijke taal. Maar
wordt psychische nood in °°i 'maatschappij nog steeds o» 1*
gewaardeerdenbeetje wegge jf( <yenonderhetmotto: jongenso' izeuren". »

è c
BUENOS AIRES — Arg*J Inie en Bolivia hebben een J 1

koord bereikt over een sys*?^'
van wederzijds overleg via ° 9 <ministeries van Buitenlan . i
zaken. De bedoeling is dat dej. Iderlingepolitieke dialoog *° „.' Iuitgediept. Het besluitwei-0. r ,
dertekenddoorministerGul' w ,
mo Bedregal van Buitenla0 „
zakenvanBoliviaenzijnAréj et Itijnse collega Dante CaputOj |
document gaat de geschied? .
in als deActe van Buenos A°^

Mexicaanse peso
licht in herstel

MEXICOSTAD — De Mex-
icaanse peso is zich langzaam
aan hetherstellen ten opzichte
van deAmerikaanse dollar. Vol-
gens deskundigen zouden veel
investeerders dollars hebben op-
gekocht toen deze kelderde. On-
dertusenzou men begonnen zijn
de dollars weer van de hand te
doen omdat de peso een plaatsje
in de lift naar boven wist te ver-
overen. Dit op zijn beurt deedde
animo om dollars te kopen ver-
minderen. Op de Mexicaanse
luchthaven, de belangrijkste
wisselmarkt, kreeg men gemid-
deld voor één dollar 2191 pesos.

EILANDGEBIED CURACAO
OPENBARE VERKOOP

Namens hetBestuurscollege van hetEilandgebiedCuracao wor-
denten openbare verkoop aangeboden:

afgekeurde auto's, pickups, trucks, bulldo-
zers off restanten hiervan, alsmede onderde-
len van diverse voertuigen, materieel en ma-
chines.

Bestek en voorwaarden no. 87-36 zijn vanaf 26 november 1987
verkrijgbaarbij deDienst van OpenbareWerken te Parera, tegen
betaling van ’.5.- per stuk.
Kijkdagen : Op len2 december 1987van 16.00tot 18.00

uur.
Plaats : Te bezichtigen 1) D.0.W.-terrein teParera,

2) Selikor-terrein te Salinja
resp. te SanitaryLandfill
te Koraal Specht.

Condities : Cash op "as is where is" basis.
Inschrijvingen kunnen tot9 december 1987
uiterlijk om 9.00 uur v.m. worden gedepo-
neerd in de daarvoor bestemdeverzegelde
bus, aanwezigin hetportiershuisje tePare-
ra. Verenigingen en instellingen zoals aan-
gegevenper8.C.-besluitno.75/11254avan
20 januari 1976kunnen onder bepaalde
voorwaarden inschrijven.

Aanbesteding : Maandag, 9december 1987om9.00uur v.m.
in dekantine van D.O.W. te Parera.

Het Hoofd van Dienst
Openbare Werken
A. Th. deJongh, M.C.E.

DE REGERING VAN DE
NEDERLANDSE ANTILLEN
STUDIEFINANCIERING

De Minister van Onderwijs en Cultuur deelt mede, datvoor het studiejaar
1988-1989studiefinancieringzal wordenverleendvoor hetvolgenvan een
studieofopleiding in deNederlandse Antillen, in Nederland, in de Verenig-
de Staten van Noord Amerika en in de Regio.
1. Studiefinanciering wordt verleend indien:

a. het volgenvan de studie ofopleiding in hetbelang van deAntilliaan-
se gemeenschap is:

b. de capaciteiten van de gegadigden de toekenning billijken;
c. gegadigden op het moment waarop het genot van de studiefinan-

ciering aanvangtde leeftijd van 18 jaren hebben bereikt en nietou-
der zijn dan 30 jaar;*

d. gegadigden de Nederlandse nationaliteit bezitten dan wel een na-
turalisatie-verzoek hebben ingediend;

e. de wettelijke vertegenwoordiger(s) van de gegadigden als
woonplaats heeft (hebben) de Nederlandse Antillen;

f. gegadigden medisch geschikt zijn bevonden en tevens voldoen
aan andere te bepalen selektie-kriteria; I

g. de gegadigdenvoldoen aan de toelatingsvoorwaarden van de op-
leidingsinstituten;

h. de opleidingsinstituten erkend zijn;
i. gegadigden geen deficiënt examenpakket hebben.
'Gegadigden jongerdan 18ofouder dan30 jaardienenaan deMinister
van Onderwijs en Cultuurdispensatietevragenviaeen verzoekschrift.

2. In zeer bijzondere gevallen kan studiefinanciering voor een parttime
opleiding worden verleend.

De formulieren voor het aanvragen van studiefinanciering en informatie
hierover zijn vanaf 9 november 1987 teverkrijgen op:
Aruba : Stichting Begeleiding Bonairiaanse en Boven-

windse Bursalen;
Bonaire : Departement van Onderwijs,Kaya Manuel Piar9;
Curagao : Departement van Onderwijs, Sta. Rosa 48;
Nederland : Stichting Studiecommissie Nederlandse Antillen,

Nassauplein IA, Den Haag;
Saba : kantoor van deGezaghebber;
St. Eustatius : kantoor van deGezaghebber;
St. Maarten : Departement van Onderwijs, Backstreet 30.
Aanvragen met bijlagen dienen uiterlijk 1 december 1987 persoonlijkingeleverd te worden op de bovengenoemde adressen.
Ma 1 december 1987ontvangen aanvragen worden nietin behande-
ling genomen.

De Minister van Onderwijs en Cultuur,
E.A. Woodley, M.A.

PHILIPSBURG - Vrijdaga-
vond werd in dePhilipsburg Ju-
bilee Library de 'Disabled Awa-
reness Week'geopend doorgezag-hebberßalphR icharxdson, die te-
zamen meteenblind meisjeClau-
dette Wayke en de maire van
Frans St Maarten Albert Fle-
ming, symbolisch een deur ont-
sloot, waardoor een poster werd
onthuld die hetpubliek uitnodig-
de deel te nemen aan deze week
van bewustwording inzake dege-
handicapten van onze ge-
meenschap.

Na ide toespraak van degezag-
hebber en de maire werd het

woordgevoerd doorde v^ Qt\l
van de Stichting het "lJ gpfi'
Kruis, Frans Mulder. In d*^'grenzendehalwaren versj-Lp^
deprodukten van gehanaw%0p
tentoongesteld, terwijl &£$diging werdgedaan van a^activiteiten gedurende de yt
zoalseen openhouseinhet
Basilia Centrum en *e/U<P
toonstelling inCaféßoyol^'
Puertoricaanse kunstsc iy
Manuel Vigo die *~V&!L-
capt is door de ver^muM^n
derechterkant vanzijn W
Vigo waszelfookaanwe^^openingvan zijn tentoon*
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f EILANDGEBIED CURACAO

GENEESKUNDIGE & GEZONDHEIDSDIENST
(G.G.D.)

In het kader van de aangekondigde Inhaalcampagne tegen mazelen en rode
hond (rubella), roept de G.G.D. Curacao alle ouders die tussen 1 november
1983 en 1 juni 1986 geboren kinderen hebben die nog niet tegen mazelen
en/of rode hond (rubella) ingeënt zijn op, deze kinderen te laten inenten.
OP DONDERDAG 26 NOVEMBER 1987.
Centrum voor inentingen: CONSULTATIEBUREAU SANTA MARIA,
gebouw Wit—Gele Kruis achter kerkhof Santa Maria.
Openingstijden: 5.00 - 8.00 uur 's avonds.
Alle ouders uit alle buurten die hun kind(eren) niet konden inenten op de
eerder vastgestelde data en buurten kunnen dit nu doen op de boven-
genoemde data en buurten.
De ouders worden verzocht de inentingskaart van hun kind(eren) mee te
nemen.

I Hoofd v/d G.G.D.,
Afd. P.R. Dr. Mac Kibbelaar.



BONAIRE AGENDA

£°UTIE:8000««ANDWEER-8222
JAXICENTRALE: 8845
HOBPITAAL:BWO

LL teLagoen: maandagt/mvrijdag
■*>07.00-16.00 uur; zaterdag 08.00-12.00bandag gesloten.

[Inbare bibliotheek
voor bet publiek)

en donderdag van 14.00-18.00""ichnsdag en vrijdag van 08.00-12.00/
£00-17.00 uur; zaterdag van 10.00-12.00
2*«ung«bjdenvoorlezers)
"""nsdag van 14.00-19.00uur.

ONTSLUITING: maandag t/m vrijdag
!?J?etekende stukken 15.45uur; gewone
**<*>*> 16.30uur.
j**VICECLUBSjj**«s:donderdagavond 19.30uur - Hotel

{j**: informatieE. Felipa, tel.: 8546/8238.
°und Table: elke tweede maandag -SrteentrumTerra Corra.: woensdag 12.00uur-Hotel Bonaire.

EN BEVOLKING:
[JoO-1 200/14.00-15.30 uur loketten geo-

J2ij2IEKBIBLIOTHEEK: voor bezichtiging
tr^an gelieve contact optenemen met de
"*RudyBedacht, Noord Nikiboko 194.

(Weg naar Willemstoren):
wT*"0opvrijdagvan 20.00-24.00 uur; za-"""O van 12.00-24.00uur.

da?EEKUUR (gezaghebber): elkedonder-«B van 09.00-11.00 uur op het Be-r^fskantoor, Kralendijk; laatste donder-
Jg^ de maand van 10.00-12.00uur te

[w^JSHI (tel.: 8198): verzameling Bo-ij^jnse schelpen en koraal; open vanKaJr?9. ,/m vrijdag van 10.00-12.30uur -Nikiboko Zuid 3.
Ity--4* openingstijden slachthuis maan-
lfil"1woensdagvan 07.00-12.00/13.00--«."uo uur en donderdagen vrijdag vanUB-°°-11.00/11.30-14.30uur.
p£ November)
,cn"TESTANTSE KERK: 20.00 uur"«uentro» in dekerk teKralendijk.

&DIENSTEN<£°Voenu»rduBkerk Kralendijk:
üJ^Nks 18.45uur; zondag08.30en 19.00

S^J°tokerkAjitriob
jj*8*» 19.30uur; zondag 09.00en 18.00

ookzondag, 19.30uur.

J^CHTENBEZORGINGdoorgeven
A. Wong- Loi- Sing, Kaya*c«lue4.

Man beschoten
— Vorige

j^kkwam een jongeman van
Jaar op de politiewacht met

Ven in zijn linker bo-ri^rm.Hijverteldedatde27ja-o°* vrouw E.L. met een pistool
pL7<|ln had geschoten omdat zij
jjblenien met elkaar hadden.
\J *e*d naar het hospitaal ge-
daa Voor behandeling en kon
Wjna naar huis. De vrouw
tL ingehouden en ingeslo-
fjjg^01- verder onderzoek. Het'ooi is nog niet gevonden.

Felle kritiek vakbond op BC:

'Onderwijs op Bonaire
als stuurloos schip'

KRALENDIJK—Het onderwijsals pilaar van detoe-
komstige ontwikkeling wankelt. Het onderwijs- schipis
koersloos en dobbertergensmidden op zee. Er is muite-
rij aanboord, omdat een onbevoegde kapitein de basis-
navigatie-regels onjuist gebruiktofin hetgeheel nietge-
bruikt De zeilen vangen geen wind en het schip drijft
steedsverder van dethuishaven, alduseen bezorgde Si-
mabo- voorzitter Norwin Willem.

De schuld daarbij zoekt deon-
derwijzers-bond bij twee van de
drie gedeputeerden: Ramoncito
Booi en Carmo Cecilia; toevallig
beiden afkomstig uit het onder-
wijs. Zij denken specialist te zijn
opalle niveaus, aldusdeSimabo,
en bij gebrek aan een anti-these
volharden zij in de ingeslagen
weg dienaar deafgrond leidt.

JulesVernewist al, zo steltSi-
mabo-voorzitterWillem,dateen
schot op de maan volledig mis-
lukt, als er maar één afwijking
van een enkele graad, minuutof
secondeis ophet momentvan het
vertrek.

GEDEPUTEERDE CECIUA.... beloften ....

KRALENDIJK -Afgelopen
week werdenopBonairedomino-
wedstrijden georganiseerd tus-
sen teams uitColombia, Venezu-
ela, Curagao en Bonaire. Win-

Kir vandit internationalemini-
mooi werdBonaire, terwijl

Colombia op de tweede plaats
eindigde. Vertegenwoordigers
voor Bonaire waren Salomon
Bernabela enEmiterio Ignacio.

Het eerstvolgencle toernooi telt

verscheidene deelnemers. Er zal
dan ook een officieel tintje wor-
dengegeven aan deze internatio-
nale ontmoeting. Gedeputeerde
Juancho Meiaan, die tijdens de
wedstrijden zijn belangstelling
toonde, was ook aanwezigom de

winnaars ac trofeeën te overhan-
digen.Richard Faneyte mocht
eenplaquette ontvangenvoorzijn
werkzaamheden in deDomino-
bond. Foto: de beide winnaars
(midden), Emiterio Ignacio en
rechts SalomonBernohela.

PLANNEN
De Simabo ziet momenteel

geen onderwijs- beleid en ditbaarternstige zorgen. De onder-
wijzers-bond vraagtzichdaarom
ookin gemoedeafwelkeplannen
er eigenlijk al zijn gerealiseerd
vanaf het begin van deze be-
stuursperiode. Met name wil de
Simabo weten, welke essentiële
punten er in het huidige beleid
zijn terug te vinden.

Ten overvloedemist de Sima-
bo bovendien een verduidelij-
king van het onderwijs- beleid
aan de leerkrachten, dievolgens
de Simabo weinig of geen in-
spraak hebben. Dat is dan ook
een reden voor de onderwijzers-
vakbond om zich afte vragen of
er welruimte voor inspraak is.

Simabo-voorzitter Norwin
Willem vraagt zich af indien er
sprake is van een onderwijs- be-
leid, welke personenof groepe-
ringen op basis van hunkennis— en niet vanuitpolitieke over-
tuiging — invloed op gedepu-
teerde Cecilia van Onderwijs
hebbenuitgeoefend. Het zou een
gezondezaakzijn,aldusdeSima-
bo-voorzitter, als zekere onder-
wijzers inspraak zoudenhebben;
maar dan wel zonder het risico
datbij hetuitsteken van hun nek
de strop er om wordt gedaan.
(Willem refereert hierbij aan
zijn schorsingals ambtenaar die
belast was met de coördinatie
van Kopebo, de commissie die
Papiamentu in het onderwijs
moest invoeren- red.)

Met nadruk stelt de Simabo,
dat het systeem van zelfbenoe-
ming en het omringen met
zelfbenoemden tot bureaucratie
leidt en niet tot volksontwikke-ling. Daarom vraagt de Simaboookop demanafaan gedeputeer-
deCecilia ofdeversteviging van
partij-politiek niet tegenstrijdig
is met onderwijs- belangen.Par-
tij- politiek is een middel tot
lijfsbehoud, aldus Willem, maar
onderwijs- belang vraagt omaltruïsme (onbaatzuchtigheid)
om juisthet onderwijs teontwik-kelen.

Informatie-ochtend
gepensioneerden

KRALENDIJK — Het be-
stuur van de Bond voor Ge-pensioneerden zal opvrijdag
een informatie- ochtend be-
leggen voor leden en niet-leden om hen op dehoogte te
stellen van de laatste ontwik-
kelingen. Dan zal er onder
andere aan deordekomen: de
financiële situatie van het zie-
kenfonds, definanciële situa-
tievan deBondvan Gepensio-
neerden zelf (Union di
Penshonado di Antiyas Hu-
landes UPAH).

Ook zullener inlichtingen ge-
gevenworden over de stabiliteit
van hethuidigepensioen, terwijl
de Shell- gepensioneerden de
speciaal hun betreffende belan-
genhoren.Voor deze informatie-
ochtend komt de voorzitter van
de UPAH over uit Curasao,
Frenk Willem, terwijl ook mevr.
S.A. Nahr- Baranco meekomt
om denodige administratievein-
lichtingen teverstrekken.

Contact-persoon opBonaire is
R.S. (Shonma) Carolina. De
ochtend wordt gehouden in het
clubgebouw van de Padvinders,
Kaya Nikiboko Nort 4 en begint
om halfelf.

MOTIEVEN
De Simaboisernietzekervan,dat enkele van deze punten heb-ben bijgedragen tot de ambitieom gedeputeerdevan Onderwijs

te worden. Het is ook mogehjk,aldus deSimabo- voorzitter, datdegedeputeerde zich heeft latenleiden door andere motieven of
zichzelfsheeft latenbeïnvloedendoor personen, die zich de ele-
mentaire democratische ge-
dachten niet eigen hebben ge-
maakt.

Binnen afzienbare tijd zou deonderwijzers- vakbond, aldusvoorzitter Norwin Willem, de
antwoorden op deze vragen ver-
nemen. Overigens is men er in
vakbonds- kringen van over-
tuigd, dat elke besluit- vorming
op het gebied van onderwijs zal
moeten worden besproken met
de enige vertegenwoordiger uitde onderwijs- wereld: de Sindi-
kato di Maestronan Bonairiano(Simabo).

Meisje vermist
op St Maarten

PHILIPSBTJRG - Maandag
16 november verliet het twaalf-
jarig meisje Doris Ducray haar
huis te St James, Marigot om
naar school te gaan. Ze is echter
niet op school aangekomen en
wordt nog steeds vermist. Doris
Ducray werd geboren op St
Maarten op 14 april 1975.Ze is 1
meter 50 lang, stevig gebouwd
en heeft een donkere huidkleur.
Ze is gekleed in een blauwe rok
en blouse. leder die inlichtingen
over ditmeisje kan verschaffen,
wordt verzoent contact op te ne-
men met depolitiewacht te Phi-
lipsburg of de Gendarmerie in
Marigot.

Mysterie rond
juwelen

PHILIPSBURG — De eige-
naarvan een juwelierszaakin de
Frontstreet deed aangifte van
diefstal van een gouden
armband ter waarde van twee-
duizend dollar. Hij verklaarde
het een vreemde zaak te vinden
omdat hij over een ultramodern
veiligheids- systeembeschikte.

De volgende dag deedhij aan-
gifte van de verdwijning van 34
gouden ringen uitdeetalage, ter
waarde van 15 duizend dollar.
Noch hij noch derecherche kon-
denontdekken waarof hoe in de
zaak was ingebroken. De re-
cherche heeft deze mysterieuze
verdwijning in onderzoek.

Goudzoekers
PHILIPSBURG—Eenmante

Oysterpond verklaarde dat tus-
sen drie en vier uur in devroege
morgen iemandzijnwoning was
binnengedrongenen een gouden
ring en twee gouden armbanden
had meegenomen. De totale
waarde bedraagt 12 duizend dol-
lar.De recherche heeft dezaak in
onderzoek.

Kerst-actie
Protestantse
Gemeente

KRALENDIJK — Evenals
andere jarenzal de Protestantse
Gemeente vanBonaire weereen
Kerstpakketten- actie houden.
Het streven is er op gericht dat
ook de minderbedeelden met
Kerst en Nieuwjaar een voedel-
pakket krijgen. De Gemeente
wijst er op, dat deprijzen van de
eerste levensbehoeften aanzien-
lijk zijn gestegen.

Vandaar dat er een extra
vriendelijk verzoek uitgaat van
hetcomitéom meetehelpen goed
verzorgde pakketten samen te
stellen. Hetorganiserendcomité
bestaatuit de dames InaFaber,
Soyla Martines, Juliana Chat-
lein en de heren G.V. Mereera,
E.A. Amelia, Andres Pourier en
W V flnffie

» stocknwket «

AMSTERDAM TODAY NOVEMBER 25,1987

Aegon 57,70 KIM 28,30
Ahold 63,70 Meneba 42,00
Akzo 89,20 Philips 30,00
Cred.Lyon. 54,00 Royal Dutch 202,60
Fokker 22,60 telegraaf 206,00
Gist.Broc. 29,50 Unilever 105,90
Helneken 126,50 Index 219,20

NEW YORK STOCK EXCHANGE
Abbott Labs. 48 HM 118 1/2
American Exp. 24 1/4 ITT 47
Apache 7 3/8 Johnson *J. 79 5/8
Am.Tel.» Tel. 28 1/2 McKesson 27 1/4
Amoco 69 Merck s Co. 178 1/2Anheuser B. 31 Minnesota Mng 54 1/4
Becton Dick. 51 7/8 Mobil Corp. 37
Campbell S. 57 j/8 Monsanto 74
Chrysler 22 7/8 NCR Corp. 64 1/4
Citicorp 18 3/4 Norf.South. 24 7/8
CocaCola 39 PPG Indus. 35 1/2Diebold 34 Philips Ind. 15 3/4Digital Eg. 128 1/4 Placer DJ*. 13 1/4Dupont 85 5/8 Nbrthrop Corp. 28 5/8
East.Kodak 48 Pac.First Fin. 11 3/8
Exxon 40 1/2 Pfizer 50
Figgie 'A. 50 Phelps Dodge 44 1/4
Firestone 33 1/4 Philip Morris 93 3/4
Fluor 13 1/2 Quaker 44 3/4
Genl.Electr. 45 1/2 RJR Nabisco 51 1/4
Genl .Motors 59 7/8 Sara Lee 34 7/8
Gulf & West. 69 1/2 Shell Trp.Tr. 72
Hecla Mng. 13 5/8 Southern U. 9 1/4
Hilton 69 5/8 Unisys 31 1/2
Homestake Mng. 17 Unocal 27 3/8
DOW JONES LOCAL STOCK
Industrials 1963,53 Ant.Brewery . HFL. 7S-85
Transportation 740,71
REUTER.

CLOSING MARKET COMMENT NOVEMBER 24,1987
The bulls took to the offensive today and rallied the market
approximately 40.45 points to 1963.53 in active trading.
The transports turned in a respectable showing as well,
although the utility index lagged, secondary measures closed
solidly in the plus column. Gainers held a two to one edge
over declines near the final bell. Capital Cities/ABC,
Merck and Co., Reynolds Metals, Smucker (J.M.) and Phelps
Dodge moved smartly ahead today. USX Corp and Philip Morris
also rallied while appearing on today's most active list.
Pfizer, Dennison Manufacturing, and Noble Affiliates
surrendered. The Industrials had been up better than 50 points
in afternoon trading. The Dow is heading for a test of upper-
1900's supply with initial support situated just below the
1900 level. The ability of the market to get through frlday
afternoon and yesterday in relatively good shape aided the
Bulls today.
E.F.HUTTON RESEARCH.

IBFHI MAIHJKO & CÜKIIJTS HAXK K.V.
£^4ü INVESTMENT DEPARTMENT
fc^A>fl For further information call

Tel. 612511/612991/612294

COMCABON
KAREDA ABN BANK

E|pHA : 29/NOV./1987.S?A : 08:30 A.M.
Ï[ART : STADION PLAYA.L'NISH : ABN BANK.SSJGORIA: HABRI.D|STANSIA : 5-KM.
COMCABON TA INVITA TURATLETANAN PA
*WPARTISIPA DEN UNDINOSIASTUKARE-s^WANDIANA 1987.
' 'i i~iiuiPh_li "i_ _iii~ nif^iir^iwr"nii —~ m~*~ >-—" *** -—*"—^" '
Pd© kasafdeling van ons filiaal te Bonaire is er

p,aatsingsmogelijkheid voor een

KASSIER (M/V)

" JJ-A.V.O. met praktijkervaring.
JJA.V.O.of gelijkwaardigdiploma.
Goede beheersing van de Nederlandse,
engelse en Spaansetaal.

" Goede contactuele vaardigheden.

chriftelijke sollicitaties voorzien van relevante
aafvevens richte men uiter|Ük 4 december 1987

ABN Bank
Hr. C. Pourier
P.O. Box 378
Bonaire.

m
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GOODÉYEAR
YOUR EITHER DRIVE
GOODYEAR-
OR YOU NEED THEM
ZOJUIST ONTVAN- -:^C^^^^_^_\
GEN PER CONTAINER^^^^^«■ffft
ALLE MATEN

GRATIS l^iSl^^WM0NTAGE l^^^P
GOODYEAR BUILT FOR VALUE

trading service center n.v.
Prinses Mariestraat 2, Kralendijk

Tel.: 8300 of 8298

KRALENDIJK — Vijfentwin-
tigpersonenmochten uithanden
van het waarnemend hoofd van
het Toeristen- bureau, Niki
Tromp, het diploma toeristen-
gids ontvangen. Verscheidenen
van de nieuwegidsen— voor zo-
ver het geen Amerikanen zijn —zijninstaat omdetoeristische in-
formatie in verschillende talen te
geven.Foto: degeslaagae cursis-
ten. Vierde van linksstaat cur-
sus- leidster en initiatief-
neemster SueFelix van Achie
Bus-en Transport-onderneming
teBonaire.

,<llllllllllllMlllllll^lllllllllllllllllllllllllllllllfllv

I Koersen Centrale Bank
ii i 5m Tm
W NOTERINGEN CENTRALE BANK VAN DE NEDERLANDSEAN- 3
C TILLEN GELDIG OF WOENSDAG 25 NOVEMBER 1987 EN 3- TOT NADERORDER:

Ë US DOLLAR 1.77 1.78 180CRN DOLLAR 1.335 1.355 1375
g PNDST6RLING 3.125 318 324; N6DGLD 94.17 94.89 9569 3a BOLIVRR _ _ _ 5
£ ZW FRANCS 129.52 130.24 131043 FR FRANCS 30.17 3127 3197 sZ DUITSCMRRK 106.13 106.85 107 65 3- r^niP - 100-07 102.59 1: TllR€ 1.13 1.43 149 3; RR FLORIN 98.00 100.00 10020 1S KOERSEN VAN DE OBLIGATIELENINGEN VAN DE NEDER-S LANDSE ANTILLEN UITGEGEVEN DOOR HET DEPARTE-
ï MENT VANFINANCIEN EN GELDIGVANAF HEDEN 25NOVEM- 3
» 8ER1987 EN TOT NADER ORDER.
3 9.75% OBLIGfITI€L€NING€N P€R 85/89 98.61 \
2 13 % OBUGRTI6L€NING€N P6R 86/90 104.28 t
S 12 % OBLIGRTI€L€NING€N P6R 88/92 103.60
ï 10.5 % OBUGRTI€L€NING6NP6RI9BB 99.72 55 10.25% OBLIGATI€L€NING€N 1986 P€R 1990 98.79: HET EFFECTIEVE RENDEMENT OPALLE OBLIGATIELENIN- 3S GEN BEDRAAGT 10.69%. 33 DEAANKOOPVANOBLIGATIELENINGENKANGESCHIEDEN §- BIJ HETLOKALE BANKWEZEN. 3

/^Ss^»nio mousTßim de uedezuelr
■lÉJTJ jb; «naakt de wisselkoers bekend7

van de BD LI VAR, geldig tot
DONDERDAG 10.30uur

AANKOOP VPRKHOD
Cash - cheque ¥C«»VUUP
’.4.80 ’.5.00 ’,6.00
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De Stichting Het Curagaosch Museum deelt mede dat

HET CURAgAOSCH MUSEUM
haar deuren wederom voor het publiek opent op

ZATERDAG 28 NOVEMBER 1987
OM 10.00 UUR A.M.

met een PERMANENTE EXPOSITIE kunst uit de Antillen, Latijns-
Amerika, Caraïbisch Gebied en Europa, antiek meubilair, historische ge-
bruiksvoorwerpen van eigen bodem en hetkindermuseum
Met een WISSELENDE EXPOSIIE:

— historischekaarten— maquettes van landhuizen
(afstudeerproject MTS)— Antilliaanse en Japanse
kindertekeningen (prijsuit-
reiking 11.00 uur a.m. in
het Kindermuseum)

Met de Opening van de GASTEXPOSITIEPARAPHERNALIA 85-87 olie-
verfschilderijen, aquarellen en tekeningen v.d. Antilliaans Surinaamse Ne-
derlander

ANTON VREDE
(in samenwerking met STICUSA en de Stichting Internationale Filmweek
Curagao)

Openingstijden: dinsdag t/m zaterdag 9-12 en 2-5

I.
r^r zondag 10-4___ U gesloten op 25 dec. 1987 en

7g&f* 1 jan. 1988

GELIEVEDIT ALS EEN PERSOONLIJKE UITNODIGING
TE BESCHOUWEN

*a ■ ï M>~u''°'^'''""" . I■*'*■''■■■''% ■ ■ -,-,,^j,nwn-tüaM^oaßWßtWP"^"''"'n"w,l*n*n'^*""""^w:"'w" - ■
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SAM ARA ' S S is here
The car designed by lADA for the future.

Newbeauty, newcomfort, newengineering, new luxury!

fS\ f At\A Prijs va- *ls> 1°"2S.'" .aUQ MmmrAmJlmJ^. l€o SCHNOG'S €NT€RPRIS€S ïli.-eieS^esS"

-

KONINKLIJKE MARINE
Bureau Huisvesting Kon. Marine vraagt namens enkele perso-
neelsleden"

ONGEMEUBILEERDE WOONRUIMTE TE HUUR
perFebruari/Maart/April 1988.
Voor inlichtingen:Bureau HuisvestingKon. Marine

Marinebasis Parera
Tel.: 614222 tst. 191,192,194
Van maandag toten met zaterdag
tussen 07.00uur en 13.00 uur. j

efèï) Ontvangen (ggßr~~^ sportieve combinaties
van „Country Suburban"
en „WaterWater"

Boutique Ui?**J^Caracasbaaiweg /T^^ /■ W
Te..:613496 «gggj

sale ocnXmA^rtc-
UITNODIGING

In het kader van de De la Try Ellislezingencyclus van de
UNA zal

Dr. J. SPIER
(Bedrijfsjurist Unilever)

op woensdagavond 25 novembereen lezing houden over

"BELEIDSVRIJHEID; ONMACHT OF
ONWIL VAN DE WETGEVER?"

Plaats : Aula-UNA
Datum : Woensdag 25 november 1987
Tijdstip 20:30 uur
Toegang Vrij /■^/■"N
De rector-magnificus UNA ULUJ |||||Lj
Mr. drs. Alex Reinders UnlvOT^

lUhMiMM**ndeNedwtandwAH*»i
(Juuoraüyo( n»Netherlands Man
Ul.wradnddolruAiiUnsNewt»»»'»»

EXECUTORIAAL
VERKOOP

Op vrijdag, 27 november 1987 desvoormiddags te 10.00uur, zal
doorondergetekende, deurwaarder der belastingente Curacao,
worden overgegaan tot deopenbare verkoop van debij proces-
sen-verbaalvan8/7 '87,16/7 '87,12/11 '87inexecutoriaal beslag
genomen goederen.
De verkoopzal gehoudenwordenaandeREGENTESSELAAN z/
n GROOTKWARTIER achter het NIEUWE POSTKANTOOR bij
het BELASTING GEBOUW.
De goederen zijnte bezichtigen op27 november 1987van 08.00
uur tot 10.00uur opbovenstaand adres.
De goederen zullenwordenverkocht volgens plaatselijk gebruik,
bij opbod en tegen contante betaling.
Onder de te verkopen goederenbevinden zich onder anderen:
Kantoor inventaris w.0.: File kasten, bureau's, stoelen,

typemachine, electrische tel-
machines, Pilot wyte bord, Air-
co's merk Huston International

meubilair w.0.: Antieke kasten, bedden, toilettafels,
bankstel, eethoek, schilderijen, kristallen
glazen, enz. enz.

auto's w.0.: Toyota Cressida Stationwagen, Toyota Corol-
laStationwageneen Pick-up merkDatsun, een
waterpomp, brandkast, een freezer, eenkoel-
kast, een copier toestel "Xerox", een compu-
ter met3 terminals en een text writer merk "Di-
gitalRL 02",een videocamera merk "Quasar".
Op hetadresv. Goghstraat 85een satelitedish
antenne.

EN WAT VERDER TEKOOP ZAL WORDEN AANGEBODEN.

IDedeurwaarderderbelastingen
Norman N. Rosina

j|KIIEUWEBRIL?
~3tM» Caribbean Optical

de allernieuwste
modellen voor U.

__f Alle soorten glazen
m en brillen vindt Ubij:

if RK© M

TE HUUR
TUINHUISJE
Te bevragen:
Tel.: 55731

J TE HUUR
Gemeubileerd

APPARTEMENT
’.350.- p.m.

inclusief water
1 maand borg

Tel.: 77478

■ fIpiMMMMI

’,0.70
voor een foto van 10xl 5 cm.
en dan toch nog kwaliteit
leveren
dan moet U zijn bij
IMTERPHOTTO

achter Maduro Plaza

Nieuwe zending
KEUKEN-VALLEN

en
KEUKEN-GORDIJNEN

en nieuwe
KADO-ARTIKELEN

binnen.
La Indiana N.V.

Hendrikplein 11

f Cursus Praktijkdiploma ">
BOEKHOUDEN

De nieuwe cursus start woensdag2 dec. 19.00uur.
Inschrijving: do. 26 nov. en vrij. 27 nov. 17.30 -19.00 uur.

I RADULPHUS COLLEGE «* « J

CTC/Li¥ritft\gSV)
__W^_____t___ ___

Zolang devoorraad strekt.

FIBERGLASS
dakplaten en Shingles m.
Shingles: in verschillende kleureru jfV
van Fl. 37,50 per 3 m2

voor 22,50 MMMu^dDoorzichtige fiberglass golfplaten \2<
van 8 voet van Fl. 94,00 per plaat _2*
voor 65,80
Speciaal voor industriehallen en andere
veel eisende toepassingen.

V^ Zeelandia Tel.: 613333,/

«MAESTRONANATENSHON!

Si tin sufisiente interes, KOMAPA ta ofresé ultimo
oportunidat pa pasa prueba di kurso papiamentu
pa maestronan di ensenansa basiko i LOM/MOK
nr. 11.

E prueba ta tuma luga na yanüari 1988.

Durante tres dia, tin vn kurso pa ripiti esensia di e

materia: 2, 9 i 16 di dezèmber 1987.

Inskribi na Sede di Papiamentu, Telefön 616471.

IMensahe diKOMAPA
na nömber di Gobièrnu diKörsou.

I KERSTPAKKETTEN
NAAR SURINAME

""""" AEROCARGO
Profiteer van onze KERSTAANBIEDING en stuurnu per boot een kerst-

pakket naar Uwfamilie of relaties in Suriname. Prijs: f 0.60 perkubieke
decimeter. Aanleveren: AEROCARGO N.V.,voor 26 November a.s., in

verband met vertrek van de boot (de laatste voorkerstmis).

CURACAO: Tel. 82244, toestel 56 ARUBA: Tel. 22470
ELMER LIBERIA RUDY RODRIGUEZ

■ —*

DE GENEESKUNDIGE & GEZONDHEIDSDIENST CURACAO

WP EN HET

LANDSLABORATORIUM

Presenteren Prof. Dr. Wim van der Slik, directeur Centraal Klinisch Chemisch
Laboratorium (CXL) van het Academisch Ziekenhuis Groningen, die een
lezing houdt getiteld:

"DE BETEKENIS VAN DE CHEMIE VOOR DE GENEESKUNDE:
EEN HISTORISCH OVERZICHT".

en Dr. Frits A. Muskiet, klinisch chemicus CXL, met de lezing getiteld:
"SIKKELCELANEMIE: EEN PATHOGENETISCH CONCEPT

GEBASEERD OP ZUURSTOFTOXICITEIT".

Plaats: Universiteit van de Nederlandse Antillen;
Tijd: 20.00 uur;
Datum: Donderdag 26 november 1987.
Een ieder is van harte welkom vooral onze medici, co-assistenten en
laboratoriumpersoneel. V.w.b. de lezing over sikkelcelanemie zijn ook
vertegenwoordigers van stichtingen in de gezondheidszorg van harte welkom.

De G.G.D. Curacao, Het Landslaboratorium,
Dr. M. Kibbelaar. Dr. J.M. Eustatia.

I-:-:-:-".-:-:-:-!- LTTÏPIÏT'I xerox ANTILH ANA N.V. is een modern en
*X*X*X'X'" R^^A^^^ dynamisch bedrijf, gespecialiseerd in verkoop, ver-
X*X*X*Xv huur en Service van Kantoormachines en Systemen,
".".*.*.V.'.V. waar een zestigtal medewerkers werkzaam zijn.
vX"X"X*X Namens de direktie zouden wij gaarne in kontakt
X»X*X*X*l* willen treden met kandidaten voor de funktie van:
*"*"*"*"*"*"*"*"** _^______^^^__________________________________

Ï¥:§S§ service manager
X'XvX'X* Deze stafmec|ewerker geeft o.m. leiding aan twee belangrijke
"X«X;Xx"x afdelingen t.a. de Service Afdeling en de Logistics and Dis-
XxXxXv tribution Afdeling. Hij dient zorg te dragen voor de hoge
i'XxX-Xx kwaliteit van de service verlening en voor een voortdurende
X-X-X'Xv klantgerichte instelling bij de medewerkers. Hij is voorts ver-
X'X'XvX* antwoordelijk voor de strategische planning van zijn afde-
"XvX'X'X lingen en hij rapporteert aan de General Manager.
X*X*Xx«X Kandidaten voor deze belangrijke funktie dienen een HTS-e
X'XvvXv opleiding met succes te hebben doorlopen en ervaring in een
X'XvX'X' service verlenend bedrijf hebben opgedaan of een MTS op-
"XvX'X'X leiding met extensieve ervaring. Aantoonbare leidinggevende
X'XvX'X* vaardigheden dienen aanwezig te zijn. Leeftijdsminimum

\«X\vX:X 30 jaar- rel no. 996
X*l*X*X'X' Schriftelijke sollicitaties voorzien van volledige ge-
*X*X*X*X% "T"1 gevens moeten worden gericht aan Drs. Harold
X*X"X*Xx CTI er-i Arends, Psychologisch Adviesbureau, Postbus 751,
XvXvXv Curacao of Arendstraat 9, Aruba. Strikt vertrouwe-
*X*X*X*X*« lijke behandeling gegarandeerd.
"XX'X'Xv >^"^ Gelieve ref. no. van dè funktie te vermelden.
£§:%wi« psychologisch adviesbureau
X*X*X*X*l* arendstraat 9, aruba schartooweg 75b, curapao
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	WILLEMSTAD—In hetkader van de automatisering van de hotels, heeft het bedrijfLogistix, dat is gespecialiseerd in computers, in opdracht van de Holding Company Curacao de hele administratie van de verschillende ho- tels geautomatiseerd. ImtiHanif, de project-manager, heeft daarna als eerste het personeel van Las Palmas een vijfdaagse cursus gegeven waarin hen werd uitgelegd hoe zij met de nieuwe computers moeten werken. Gedepu- teerde Reintje Martina, president- comissaris van de Holding Company Curacao, stelde de computers officieel in gebruik in bijzijn van enkele functionarissen van Las Palmas en de Holding Company.
	PHILIPSBURG – Vrijdagavond werd in de Philipsburg Jubilee Library de 'Disabled Awareness Week'geopend door gezag – hebberßalph R icharxdson, die tezamen meteen blind meisje Claudette Wayke en de maire van Frans St Maarten Albert Fleming, symbolisch een deur ontsloot, waardoor een poster werd onthuld die het publiek uitnodigde deel te nemen aan deze week van bewustwording inzake de gehandicapten van onze gemeenschap. Na ide toespraak van de gezaghebber en de maire werd het woord gevoerd door de v^ Qt\l van de Stichting het "lJ gpfi' Kruis, Frans Mulder. In d*^' grenzende hal waren versj-Lp^ deprodukten van gehanaw%0p tentoongesteld, terwijl &£$ diging werd gedaan van a^ activiteiten gedurende de yt zoals een open house in het Basilia Centrum en *e/U<P toonstelling in Caféßoyol^' Puertoricaanse kunstsciy Manuel Vigo die *~V&!L-capt is door de ver^muM^n de rechterkant van zijn W Vigo was zelf ook aanwe^^ opening van zijn tentoon*
	KRALENDIJK— Vijfentwintigpersonen mochten uit handen van het waarnemend hoofd van het Toeristen- bureau, Niki Tromp, het diploma toeristengids ontvangen. Verscheidenen van de nieuwe gidsen — voor zover het geen Amerikanen zijn — zijn in staat om de toeristische informatie in verschillende talen te geven. Foto: degeslaagae cursisten. Vierde van links staat cursus- leidster en initiatiefneemster Sue Felix van Achie Bus-en Transport- onderneming te Bonaire.


